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Inledning 

ANDERS BURMAN, MARCIA SÁ CAVALCANTE SCHUBACK 

& SYNNE MYREBØE 

Hen kai pan betyder ”en och allt” på gammalgrekiska. När 
Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Friedrich Hölderlin och Fried-
rich Schelling studerade tillsammans i Tübingen skrev de med 
dessa tre ord en sorts pakt som först och främst kan förstås som 
ett filosofiskt credo syftande till att försöka fånga allt i ett.1 Philo-
sophia är ett annat grekiskt ord som uttalas överallt utan över-
sättning men med ett flertal olika brytningar. Ordet och be-
greppet filosofi står för kärlek eller rättare sagt vänskap till ett 
slags vetande, ett vetande som samlar och förenar, ett vetande 
om alltets bultande hjärta. ”Hur hänger allt detta ihop?”, ”på 
vilken grund?” och ”utifrån vilket perspektiv?” är frågor som ut-
trycker det filosofiska anspråket på helhet och sammanhang. Att 
söka efter alltets grund och princip har allt sedan filosofins grek-
iska början utgjort dess oändliga uppgift. 

Helhet sägs på grekiska inte bara med ordet pan, som i pan-
demi utan också med ordet holos, som i holism, holocaust (av 
holos och kaustos som betyder bränt) och katolicism (av kata 
och holou som kan utläsas som i enlighet med helheten). På latin 
uttrycks det filosofiska anspråket på enhet och helhet med ordet 
universum, varifrån bland annat universalism kommer. Ordet 
universitet kommer från högmedeltidens universitas, som inne-
bär sammanslutning, skrå eller enhet (uni) av olika saker (dive-
rsitas). Universitas magistrorum et scholarium var ursprungligen 
den sammanslutning av lärare och studenter som själva univer-

1 Detta på gammalgrekiska skrivna motiv härstammar förmodligen från Hegels 
hand, när han lade till orden till det som Hölderlin skrev som tillägnelse i Hegels 
Stammbuch från 1791, själva hämtade från Goethes Iphigenie auf Tauris: ”Göthe. 
Lust und Liebe sind / die Fittige zu großen Thaten”, med Hegels tillägg: S[ymbolon] 
Hen kai Pan. Friedrich Hölderlin, Sämtliche Werke. Band 2. Gedichte nach 1800, red. 
Friedrich Beissner (Stuttgart: Kohlhammer, 1953), s. 349. 
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EN PLATS FÖR TÄNKANDE 

sitetet tänktes utgöras av, men även där fanns en koppling till 
helheten och det universella vetandet. 

Utifrån anspråket på att vara och förbli vän med ett vetande 
om alltets dynamik, ett vetande som samlar dess olika aspekter 
och dimensioner i ett, har filosofin – åtminstone sedan det tyska 
moderna forskningsuniversitetet tog form vid början av 1800-
talet – kopplats samman med det som brukar kallas univer-
sitetets idé. Universitetet skulle vara filosofin in action, ett sam-
manlänkande, ett sammanhängande, en förening och syntes av 
delarna och differenserna. Anspråket svarade mot tidens sök-
ande efter och återgivande av alltets enhet. Den fundamentala 
frågan rörde relationen mellan det enskilda och det allmänna, 
det partikulära och det universella, det ena såsom helheten. 
Denna fråga har idag en brinnande aktualitet i termer av det 
globala och det lokala. 

Tiden för formulerandet av det moderna universitetets idé 
var decennierna efter den franska revolutionen. Det var en 
period som kännetecknades av en mängd olika och ändå sam-
manhängande våldsamma strider. Bland annat handlade det om 
en strävan efter att synkronisera hela världen med Europa, som 
var ett Europa under Napoleons styre. Alltets enhet tolkades 
därmed som synkroni, i betydelsen alla tider i en enda tid. Det 
var maktens tid, en tid reglerad av produktionens tid, kapitalets 
tid. Men alltets enhet förstods lika mycket som syntopi, det vill 
säga att alla rum skulle föras till Europa som det enda rummet, 
ett rum reglerat av produktionens och kapitalets utrymme. Det 
var en tid präglad av en vilja till system. Även universitetets idé 
är kopplad till sökandet efter ett vetandets och kunskapens 
system, efter samhällssystem, ett erfarenhetssystem där tro och 
vetande, tänkande och sensibilitet, kropp och själ ska hänga ihop 
och där alla differenser ska förenas. Frågan är under vilken prin-
cip allt detta ska förenas, under vilken instans. 

Samtidigt som förening i visst avseendet innebär underkast-
else under en enda princip kan förening och underkastelse 
kopplas samman med statsgrundandet. Det är knappast en till-
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INLEDNING 

fällighet att uppkomsten av det moderna tyska universitetet 
föregick enandet av den tyska nationen och grundandet av den 
tyska staten. Frågan om förbindelsen mellan universitetet, na-
tionen och staten har sedan dess varit central. Detsamma gäller 
frågan om universitetets relation till Europa som idé, som i sin 
tur tänktes representera filosofins idé. Europas idé, statens idé, 
universitets idé och filosofins idé skulle på så sätt förenas och 
synkroniseras – detta var begäret som drev fram det moderna 
tyska universitetsväsendet. 

Universalismens idé skulle driva världspolitikens ekonomi 
och ekonomins politik. Under 1800-talet klädde det sig som 
kosmopolitism och utövades som imperialism. Anspråket på 
universalism har sedan dess universaliserats, det vill säga spridits 
över allt. Idag är globalisering det mest populära begreppet för 
denna rörelse. Samtidigt är en universalism som universaliseras 
en självmotsägelse. Universaliseringen kan förstås antingen som 
att alla partikulariteter gör anspråk på att vara universella – 
något som utgör kärnan i den romantiska idén om fragmentet – 
eller som att det ursprungliga ”ena” och ”enda” splittras, dis-
semineras, differentieras inom sig själv. Utifrån ett sådant per-
spektiv kan globaliseringen tolkas som universalismens kris. Så 
skulle inte bara världens utan också universitetets läge idag kun-
na tolkas. I sådana fall ligger i denna kris en utmaning att i rela-
tion till universitetet tänka längre än enbart om behovet av 
pluralism med dess anspråk på mångvetenskap, tvärvetenskap 
och intervetenskaplighet. Är det i själva verket inte så att det inte 
längre finns någon princip under vilken det differentierade 
universitetet kan enas? Har universitetet med andra ord redan 
omvandlats till ett multiversitet?2 Vad innebär detta i så fall för 
högre utbildning, forskning och det sätt på vilket kunskap och 
vetande selekteras och struktureras? 

2 Jämför Clark Kerr, ”Idén om ett multiversitet”, i Thomas Karlsohn (red.), Univer-
sitetets idé. Sexton nyckeltexter, övers. Thomas Karlsohn (Göteborg: Daidalos, 2016), 
s. 225–254. 
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Även på andra sätt har universitetet transformerats på radi-
kala sätt under det senaste halvseklet. Inte bara i Sverige utan 
också på många andra håll i världen har det gamla universitetet 
som var ett privilegium för den samhälleliga eliten förvandlats 
till ett högre utbildningsväsende där närmare hälften av alla 
ungdomar studerar vidare. Detta har i grunden förändrat förut-
sättningarna för samtliga akademiska discipliner, inklusive filo-
sofin. I ett land som Sverige har filosofi alltid varit ett förhåll-
andevis litet ämne, och så är det fortfarande trots akademins 
generella utbyggnad och utbredning. Det mest slående är dock 
att ämnet successivt har förlorat mycket av den status som den 
tidigare tillerkändes, inte minst i Tyskland under tidigt 1800-tal. 
I takt med modernitetens accelerering och de andra vetenskaps-
områdenas kraftiga expansion, samtidigt som universitet och 
högskolor har börjat att styras och fungera på helt andra sätt än 
tidigare, tycks filosofiämnet helt enkelt ha marginaliserats. 

Numera talas det om universitetets tre uppgifter som utgörs 
av forskning, utbildning och samverkan med det omgivande 
samhället. Det är framför allt detta som akademiker förväntas 
ägna sig åt. Men det är också möjligt att vända på perspektivet 
och i stället för att fokusera på vad forskare och lärare har för sig 
fråga vad universitetet som sådant faktiskt gör. Något som har 
varit centralt i det moderna forskningsuniversitetet och som 
också varit betydelsefullt i avseende på filosofins status har att 
göra med sätten att selektera, ordna och systematisera kun-
skaper. I ”Samhället måste försvaras”, den föreläsningsserie som 
han höll vid Collège de France 1975–1976, uttryckte Michel 
Foucault det så här: 

Universitetets främsta funktion handlar om selektion, inte så 
mycket vad gäller människor (men det är inte heller så viktigt) 
som vad gäller kunskaper. Denna urvalsfunktion utövas av 
universitetet genom ett slags både faktiskt och principiellt 
monopol, som gör att den kunskap som inte uppkommit eller 
formats inom dess institutionella fält – vars gränser är relativt 
flytande men som i stort sett utgörs av universitetet och de 
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INLEDNING 

officiella forskningsinstitutionerna – ett sådant vetande blir 
automatiskt, om inte helt och hållet exkluderat så åtminstone 
diskvalificerat a priori.3 

I det tidiga 1800-talets tyska universitetsväsende, Hegels och 
Schellings universitet, var selektionen av kunskaper och 
vetanden nära förbunden med konstruktionen av filosofiska 
system. Även efter det att de flesta filosofer givit upp system-
byggarambitionerna har filosofiämnet spelat en avgörande roll i 
den oavlåtligt pågående kunskapsselekterande verksamheten, 
inte minst eftersom epistemologiska frågor om hur vi får kun-
skap och vad som är säkert vetande hör till dess kärnområden. 
Men om universiteten tidigare hade något slags kunskaps-
selekterande monopol så har de sedan Foucault höll sin föreläs-
ningsserie för drygt fyra decennier sedan förlorat detta. De har 
inte längre ensamrätt – om de någonsin haft det – på att defi-
niera vilka kunskaper och vilket vetande det är som räknas och 
inte räknas. Bara för att kunskaper uppkommit utanför univer-
sitetets fält behöver de inte per se vara diskvalificerade. I förläng-
ningen av detta skulle man till och med kunna hävda att själva 
sanningen i något avseende allt mer privatiserats.4 Även detta 
har på sitt sätt bidragit till att försvaga ställningen för inte bara 
filosofiämnet utan universitetet i stort. Samtidigt visar det att 
universitetens och filosofins kunskapstraderande, kunskapspro-
ducerande och kunskapsgranskande roll har laddats med nya – 
men knappast mindre viktiga – betydelser. 

I takt med akademins och filosofins förändrade villkor har 
varningar höjts för att desintegrationen av en ursprunglig prin-
cip också skulle innebära eller vara ett uttryck för en upplösning 
av det moderna universitetets – och i förlängningen samhällets 
– grundläggande värden. Den selektion av kunskaper som Fou-

3 Michel Foucault, ”Samhället måste försvaras”. Collège de France 1975–1976, övers. 
Karl Lydén (Hägersten: Tankekraft, 2008), s. 170f. (översättningen modifierad). 
4 Sverker Sörlin, Till bildningens försvar. Den svåra konsten att veta tillsammans 
(Stockholm: Natur och Kultur, 2019), s. 56; jämför s. 69. 
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cault beskrev som universitetets huvudsakliga funktion har inte 
bara utmanats av informationssamhällets explosionsartade ut-
veckling och av en politisk reglering av kunskapsinstitutionerna 
utan också genom de människor som befolkar universiteten. 
Från att tidigare ha varit en till synes monolingvistisk och homo-
social kultur med en aktiv selektering av vilka kroppar som anses 
ha potential som kunskapssubjekt framträder universiteten nu 
allt mer som en plurilingvistisk institution. Utifrån Schellings, 
Hölderlins och Hegels förståelse av det partikulära och det 
universella framstår universitetet fortfarande som den plats – 
det bultande hjärta – där olika perspektiv kan frodas i samspel 
med varandra, men det är också en plats som reglerar vilkas 
röster som får höras och träda fram i denna gemenskap. Hel-
heten utgör då en förutsättning som den plats inom vilken dess 
olika delar kan utvecklas, samtidigt som den genom att reglera 
kunskaper och kroppar definierar samma helhet utifrån dess 
insida och utsida.  

I detta sammanhang förtjänar det att påminnas om att just 
filosofiämnet sticker ut i studier om universitetens könsmakts-
balans, med färre kvinnor som når högre positioner och blir 
frekvent citerade än inom något annat humanistiskt ämne. I 
tänkandet över filosofi och universitet är denna problematik 
märkbart ignorerad inom det ämne som säger sig vilja tänka 
utöver det redan givna. Denna ovilja att granska väsentliga delar 
av det egna, eller om man så vill den utsida som konstrueras 
genom kultiveringen av filosofiämnets självförståelse, kallar på 
en uppmärksamhet av filosofins politik. Utifrån medvetenheten 
om den egna kunskapstraditionens kolonialisering och global-
isering är det av största vikt att rikta blicken mot vad det är som 
är tänkbart och det tänkbaras gränser inom den egna verksam-
heten. Utifrån detta inter-esse – en samvaro som erkänner det 
inte redan tänkta eller det rentav otänkbara – kan vi röra oss mot 
filosofin som tänkandets praktik. 

I ljuset av dessa preliminära anmärkningar framstår det som 
mer angeläget än på länge att reflektera över både filosofin och 
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universitetet liksom relationen dem emellan. Det är just det som 
är ambitionen med den här antologin, med öppningar för prob-
lem och frågor som är av betydelse också för demokratin och 
samhället i stort. I de femton artiklarna diskuteras utifrån olika 
vinklar filosofisk forskning och högre utbildning i förhållande 
till temat om universalismens kris men också tänkandets för-
måga att förändra verkligheten, det vill säga tänkandets emanci-
patoriska kraft. Gentemot en bred idéhistorisk fond som kretsar 
kring filosofins och tänkandets roll inom akademin – från den 
tyska idealismen till vår egen tid – utgör antologin på så sätt ett 
försök att diagnostisera och reflektera över filosofins och tänk-
andets villkor och status inom dagens universitetsväsende. 

Artiklarna i boken är i stort sett kronologiskt ordnade, låt 
vara att flera av dem rör sig över längre tidsspann med historiska 
tillbakablickar samtidigt som behandlade tänkare, idéer och 
teman relateras till vår samtida situation. I det första bidrag-
et, ”Om hypokondri och filosofi i Kants Der Streit der Fakul-
täten”, undersöker Anna Enström ett av den moderna univer-
sitetsdiskursens klassiska verk, Immanuel Kants skrift om stri-
den mellan de akademiska fakulteterna, vilka vid denna tid – det 
vill säga slutet av 1700-talet – fortfarande utgjordes av den filo-
sofiska, den juridiska, den medicinska och den teologiska. 
Medan den förstnämnda tidigare hade varit den elementära och 
för alla studenter gemensamma fakulteten vänder Kant på ord-
ningen och argumenterar för den filosofiska fakultetens över-
höghet. Det tema i hans text som Enström särskilt riktar sin upp-
märksamhet mot handlar dock om filosofins farmakologiska 
uppgift. Den traditionella uppdelningen av Kants empiriska och 
teoretiska texter löses här upp genom det sätt på vilket han för-
binder den egna erfarenheten av hypokondri med universitetets 
hierarkiska uppdelning mellan de olika fakulteterna. Till skill-
nad från teologi, juridik och medicin som står i den rådande 
maktens tjänst utgör de filosofiska och historiska kunskaperna 
ett kritiskt ifrågasättande av samma makt. Genom sitt institu-
tionella utanförskap menar Kant att filosofin bör utgöra en 
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dietik gentemot den högre fakultetens patologiska risker. Men 
lika väl som att den filosofiska dietiken mot hypokondri kan på-
skynda tillfrisknandet och även aktiveras i förebyggande syfte, 
hävdar Kant att den kan orsaka skada på förmågan att tänka. 
Synen på filosofins uppgift och striden mellan fakulteterna 
belyses på så sätt genom Kants förståelse av hypokondri som en 
pågående strid i dubbel bemärkelse, gentemot en högre stående 
makt men också mot det hot mot den fria tanken som den 
filosofiska dietiken bär med sig. 

I den därpå följande texten, ”Humboldtmodellens uppgång 
och fall”, ger Anders Burman en presentation av den konception 
av det moderna tyska forskningsuniversitetet som förknippas 
med Wilhelm von Humboldt. Redan det faktum att det lärosäte 
som han var den främsta tillskyndaren till idag heter Humboldt-
Universität zu Berlin ger vid handen att det är fråga om en 
synnerligen inflytelserik formulering av universitetets idé, trots 
att Humboldt själv aldrig systematiserade sina tankar i frågan. 
Den modell som är knuten till hans namn är i själva verket i hög 
grad en senare, postum konstruktion och utmärks av ett med 
bildningstanken nära sammankopplat bejakande av det främ-
mande och det okända, en upphöjd syn på förnuftet och filo-
sofin, en tro på kunskapens egenvärde och en föreställning om 
universitetets autonomi. Alla dessa inslag har sedan den tyska 
idealismens storhetstid i början av 1800-talet kraftigt under-
grävts och försvagats, och av detta drar Burman slutsatsen att vi 
inte längre bör hålla fast vid Humboldtmodellen som det enda 
rättesnöret för vad ett universitet är och borde vara. Snarare 
finns det idag ett behov av att formulera nya modeller och intel-
lektuella kartor som vi kan orientera oss efter. Därmed inte sagt 
att allt som har med Humboldtmodellen att göra är förlegat. För 
att bara nämna ett exempel kan ett begrepp som bildning 
fortfarande laddas och användas på ett radikalt sätt. 

Det i den tyska universitetsdiskussionen ständigt återkom-
mande bildningsbegreppet fördjupas och problematiseras i 
Thomas Karlsohns artikel ”Bildning, känsla och tänkande”. Ut-
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gångspunkten är en ofta uttalad föreställning om att universi-
tetet som institution efterhand har blivit allt mindre emotionellt 
laddat till förmån för en kall, liknöjd och känslomässigt noll-
ställd byråkrati. Men bilden är långt ifrån enkelsidig, vilket bland 
annat de demonstrationer som gick under beteckningen March 
for Science kan illustrera. Det var fråga om olika evenemang som 
arrangerades av främst akademiker efter att Donald Trump blev 
vald till president och vilka sades manifestera en stark passion 
för vetenskapen – ett engagemang som dock på flera sätt fram-
står som rätt problematiskt, påpekar Karlsohn. Hur som helst 
har känslor alltid funnits inom akademin liksom i de allra flesta 
andra mänskliga verksamheter. Däremot är detta en dimension 
av universitetsväsendet som inte beaktats i den grad den för-
tjänar. Med hjälp av bildningsbegreppet synliggör och reflek-
terar Karlsohn över känslornas betydelse i det akademiska livet. 
Han går tillbaka till tidiga bildningstänkare som Johann Gott-
fried Herder, Friedrich Schiller och Friedrich Schleiermacher 
för att visa på bildningens – och i förlängningen universitetets – 
emotionella sidor. Samtidigt understryker han universitetets 
och bildningens religiösa förankring. I takt med att sekulari-
seringen tilltog kom universiteten att bli något av en ersättnings-
religion som övertog många av kristendomens praktiker och 
idékomponenter. Här liksom i kärleken till visheten och san-
ningen finner Karlsohn en grund för akademins särskilda form 
av emotionalitet, och det är – menar han – känslor som det ännu 
idag finns all anledning att kultivera. 

Den spanske filosofen José Ortega y Gassets tankar om uni-
versitetets och filosofins möjligheter i relation till samtidens 
politiska frågor är ämnet för Martin Wiklunds text ”Filosofin i 
det populistiska tillståndet. Filosofins och universitetets upp-
gifter i ljuset av Ortega y Gassets diagnos av samtidens kris”. Den 
kris som Ortega lokaliserar i sin egen tid, och som Wiklund ser 
paralleller till i dagens politiska situation, kretsar kring männi-
skors oförmåga att tänka det gemensamma. I stället anar Ortega 
en historielös populism, där ”massmänniskan” är obenägen att 
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förstå komplexa samband och helheter. Mot denna avsaknad av 
kultur och bildning söker han en filosofi som grundas i livet och 
utifrån vilken samhället kan förändras på önskvärda sätt. För 
Ortega blir det universitetets uppgift att återta sin roll som den 
samhällsbärande auktoritet som kan integrera olika perspektiv 
på den egna samtiden och verka för en bred bildning som knyter 
samman det förflutna och framtiden. 

En viktig teoretisk utgångspunkt för Ortega var Martin 
Heideggers existensfilosofiska filosofi och i viss mån Edmund 
Husserls fenomenologiska undersökningar. I samma tradition 
befann sig även den tyske filosofen Eugen Fink som står i cen-
trum i Krystof Kasprzaks bidrag ”Filosofin och universitetet hos 
Eugen Fink”. Men här handlar det i stället om relationen mellan 
filosofi och pedagogik. Långt fram i modern tid utgjorde peda-
gogiken en del av det filosofiska ämnesområdet, och åtskilliga 
filosofer – från Platon och Aristoteles via Jean-Jacques Rousseau 
och Mary Wollstonecraft till John Dewey och Edith Stein – har 
gett avgörande bidrag till den pedagogiska teoribildningen. 
Kasprzak visar att man till denna skara också bör räkna Fink. 
Med utgångspunkt i hans tänkande lyfter Kasprzak fram en för-
ståelse av utbildningsvetenskap som belyser ämnets filosofiska 
relevans men framför allt filosofins betydelse för utbildnings-
vetenskapen. Det som utmärker Finks tankar om hur en utbild-
ning som verkar för demokrati kan utformas – i skuggan av 
världskrigen – bygger på en förståelse av demokrati som ett 
utbildningsproblem men också som en form av politisk hand-
ling. Insikten om demokrati som ett grundlöst begrepp påkallar 
ett bejakande inte bara av handlingen utan även av lekens 
betydelse i det gemensamma livet. Genom att sätta Fink i dialog 
med tänkare som Platon, Simone de Beauvoir och Jean-Luc 
Nancy problematiserar Kasprzak förståelsen av universitetet 
som en kunskapsproducerande institution och framhåller dess 
radikala potential som en experimenterande institution med en 
världsskapande samvaro. 

16 



 

   
 

 
 

 
  

 
 
 
 

  
 
 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

  
  

 

 
 

INLEDNING 

Frågan om filosofins uppgift och framför allt vad den har att 
bidra med till andra vetenskaper står också i fokus i Charlotta 
Weigelts bidrag ”Vad kan filosofin ge vetenskapen? Exemplet 
Gadamer”. Medan filosofer i den analytiska traditionen vanligt-
vis svarar på den frågan i termer av att fungera som en allmän 
hjälpreda för övriga vetenskaper tänker man sig inom den kon-
tinentala filosofin att det är fråga om ett kritiskt uppdrag som 
handlar om att belysa vetenskapens mening. Weigelt intresserar 
sig primärt för det senare synsättet samtidigt som hon prob-
lematiserar det, bland annat genom att se hur tidigare filosofer 
som Aristoteles, Husserl och Heidegger resonerat kring frågan. 
Men den tänkare som hon framför allt uppehåller sig vid är 
Hans-Georg Gadamer. När han i sitt hermeneutiska storverk 
Sanning och metod reflekterar över humanioras status gör han 
upp med inte bara det han kallar upplysningens fördom mot 
fördomen utan också den överdrivna tilltron till metodens 
betydelse inom humanvetenskapen. Särskilt vänder han sig mot 
föreställningen att hermeneutiken skulle kunna vara en metod. 
Likväl är det precis på det sättet som hermeneutiken brukar pre-
senteras i vetenskapsteoretiska handböcker, konstaterar Wei-
gelt. Utifrån det förhållandet kastar hon fram tanken att filo-
sofins uppgift och nytta på något sätt kanske består i att miss-
förstås av andra vetenskaper, samtidigt som den har ett viktig 
kritisk funktion att spela i granskandet av vetenskapens förut-
sättningar och i problematiseringen av dess anspråk på att för-
klara människan, samhället och naturen. 

Om filosofins ställning visavi övriga vetenskaper är omstridd 
gäller detsamma för dess förhållande till psykoanalysen. Det är 
någonting som poängteras av Per Magnus Johansson. I ”Psyko-
analys och filosofi” tar han avstamp i Sigmund Freuds förståelse 
av psykoanalysen och dess komplicerade relation inte bara till 
filosofin utan också till naturvetenskapen och universitetet. Det 
är väl känt att det finns stora likheter mellan Freud och till exem-
pel Arthur Schopenhauer och Friedrich Nietzsche, men trots att 
han emellanåt också kunde hänvisa direkt till deras texter höll 
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han på det stora hela filosofin på visst avstånd. Johansson be-
skriver det som en kluvet förhållande, och någonting liknande 
gäller för Freuds relation till humaniora i stort liksom till natur-
vetenskapen. Även hos många senare psykoanalytiker finns en 
liknande ambivalens i förhållande till kringliggande intellektu-
ella fält, om än med variationer. Med sin lingvistiskt och struk-
turalistiskt präglade omtolkning av psykoanalysen, som också 
tog starka intryck av Hegels begärsfilosofi, underkände Jacques 
Lacan alla former av biologiska förklaringsmodeller samtidigt 
som han var skeptisk till humanvetenskapernas försök att göra 
människan till föremål för empiriska undersökningar. I stället 
argumenterade han för att psykoanalysen är en form av praktik 
och teori om subjektet och det omedvetna som inte behöver 
legitimeras med andra vetenskaper. Bilden av relationen mellan 
psykoanalysen och filosofen kompliceras ytterligare genom att 
Johansson undersöker hur den svenske analytiske filosofen 
Anders Wedberg och den i Finland födda men i Sverige verk-
samma psykoanalytikern Carl Lesche resonerade kring frågan. 
Avslutningsvis poängterar han att det trots allt finns mycket som 
förenar psykoanalysen och filosofin liksom att psykoanalytikern 
gör klokt i att ha ett öppet förhållande till de filosofiska och 
idéhistoriska kunskapsfälten. 

Från filosofins och i synnerhet den politiska teorins håll har 
det inom den kontinentalfilosofiska traditionen inte varit ovan-
ligt att ta starka intryck av psykoanalysen. Bland samtida tänkare 
är detta tydligt hos till exempel Fredric Jameson, Julia Kristeva 
och Slavoj Žižek. Även i den tyska kritiska teorin har det länge 
funnits ett sådant intresse, vilket man fortfarande kan se hos 
filosofen och sociologen Jürgen Habermas. En specifik del av 
hans omfattande författarskap tar Henrik Bohlin som utgångs-
punkt i ”Filosofin och det engagerade förnuftet”, nämligen före-
ställningen om det praktiskt-hermeneutiska kunskapsintresset. 
Habermas kontrasterar det mot två andra kunskapsintressen: 
dels det tekniska, dels det emancipatoriska. Efter att ha rett ut 
dessa begrepp och visat hur de kan relateras till ofta återkom-
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mande positioner i den samtida humanioradebatten fördjupar 
Bohlin sig i det praktiskt-hermeneutiska kunskapsintresset, som 
har att göra med mänskligt handlande, praxis, i kombination 
med kommunikation och förståelse. Det hör samman med en 
bredare förnuftskonception än den ekonomiska och instru-
mentella rationalitet som enligt Habermas har blivit alltför 
dominerande. I sin artikel utvecklar Bohlin resonemanget om 
att det med ett praktiskt-hermeneutiska kunskapsintresse och 
ett kommunikativt, engagerat förnuft blir möjligt att hantera 
praktiska värdefrågor, liksom att det är ett sätt genom vilket 
humaniora kan göras mer samhällsrelevant. 

I jämförelse med Habermas utvecklade Jacques Derrida ett 
annorlunda försvar för humaniora i allmänhet och filosofi i 
synnerhet. Efter sina tidiga studier om och dekonstruktiva 
läsningar av bland andra Platon, Rousseau, Husserl och Claude 
Lévi-Strauss engagerade han sig under 1970-talet i den franska 
intresseorganisationen Groupe de recherches sur l’enseigne-
ment philosophique, vanligtvis förkortad GREPH. I ”Derrida, 
GREPH och den filosofiska institutionen” redogör Sven-Olov 
Wallenstein för den här mindre väl kända sidan av Derridas 
verksamhet. Ytterst handlade det om att stärka filosofiämnets 
ställning i det franska utbildningsväsendet, men samtidigt aktu-
aliseras här frågor om filosofins institutionalisering, dess språk-
lighet och dess förhållande till staten men också om relationen 
mellan det yttre och det inre liksom om traditionen och nuet. 
Efter att ha visat hur Derrida resonerade i dessa frågor avslutar 
Wallenstein med ett resonemang om de begränsade möjlighet-
erna att överföra GREPH:s analyser och interventioner till det 
han kallar dagens effektiviserade förvaltningskultur. 

Under senare decennier har byråkratin och systemvärlden 
kommit att kolonisera den akademiska verksamheten, inte 
minst genom New Public Management och det kortsiktiga nytt-
otänkande som integrerats i universitetsväsendet liksom 
många andra delar av den offentliga sektorn, med tydlig an-
svarsdelning, målorientering, kvantitativa mätningar och ständ-
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iga kvalitetsutvärderingar. I ”Ratiofieringen av universitetet. 
New Public Management och kampen om förnuftet” visar 
Jonna Bornemark och Astrid Grelz vilka skadliga konsekvenser 
detta har fått för de som arbetar inom akademin, i synnerhet 
inom det humanistiska ämnesområdet. De tvingas att anpassa 
sig till naturvetenskapliga normer och begrepp samtidigt som de 
får ägna allt större delar av sin tid åt pappersarbete och adminis-
tration i stället för undervisning och forskning. För att skissera 
ett alternativ till denna ordning aktiverar Bornemark och Grelz 
med hjälp av renässansfilosoferna Nicolaus Cusanus och 
Giordano Bruno perspektiv och begrepp – som ratio, intellectus, 
icke-vetande och ”paktivitet” – som de menar kan lösa upp den 
begränsade förståelsen av kunskap inom den nutida mätbar-
hetskulturen. Förutom en uppluckring av åtskillnaden mellan 
teori och praktik skulle det konkret kunna innebära att student-
erna verkligen tillåts praktisera bildning. I arbetet för ett sådan 
rörlig, bildande utbildning har filosofin enligt Bornemark och 
Grelz en särskilt viktig roll att spela. 

Temat med New Public Management inom den högre ut-
bildningen fördjupas av Jonna Hjertström Lappalainen i ”Det 
kontrollerade tänkandet”. Hon belyser och problematiserar hur 
vi kan förstå tänkandet såsom det har skrivits fram som en 
generisk färdighet som ska läras ut och examineras vid univer-
sitet och högskolor. Utifrån en läsning av John Dewey,  Arendt 
och Sören Kirkegaard visar hon på olika tolkningar av tänkande 
och filosofi. Deweys och den pragmatiska filosofins förståelse av 
tänkandet som en problemlösande färdighet överensstämmer 
med den vanliga tolkningen av generiska färdigheter. Långt från 
krav på omedelbart mätbara kunskapsmål befinner sig däremot 
den sokratiska tanketradition som båda Arendt och Kierkegaard 
företräder där det filosofiska tänkandet utgör en ifrågasättande, 
kritisk och öppnande verksamhet. Som ett alternativ till att 
betrakta det instrumentella tänkandet som något som påtvingas 
alla som undervisar inom högre utbildning framhåller Hjert-
ström Lappalainen vikten av filosofi i den senare kritiska be-
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märkelsen. Det sätt på vilket universitetsanställda väljer att tolka 
tänkandet som mål i undervisningen kan förvisso understödja 
managementskulturen inom akademin, men det finns också 
möjligheter att göra motstånd mot densamma. 

Införandet av New Public Management och därmed besläkt-
ade styrningsmodeller och kvalitetssäkringssystem har inne-
burit stora utmaningar för och förändringar av universitet och 
högskolor under de senaste decennierna. I ett internationellt 
samtidshistoriskt perspektiv har svenska lärosäten än så länge 
emellertid varit tämligen förskonade från betydligt mer destruk-
tiva tendenser i samtiden. På många håll i världen har inte bara 
nyliberalismen utan också högerpopulismen, radikalnational-
ismen och den auktoritära nykonservatismen lett till allvarliga 
problem för universitet och akademiker. Till exempel har det av 
George Soros finansierade Central European University varit 
tvunget att flytta från Budapest till Wien efter att länge varit 
motarbetat av Viktor Orbáns regering. Att även de ryska uni-
versiteten har haft stora svårigheter understryks av Tora Lane 
i ”Efter ideologin eller ersättningsideologin. En reflektion över 
det sovjetiska bildningsprojektets nya former i Ryssland idag”. 
Efter Sovjetunionens sammanbrott under åren kring 1990 har 
de ryska universiteten genomgått svåra prövningar. Den tidigare 
marxism-leninistiska överideologin övergavs och många av de 
gamla institutionerna ansågs vara starkt misskrediterade sam-
tidigt som de ekonomiska anslagen minskade under nyliberal-
ismens och ”rövarkapitalismens” härjningar. Medan natur-
vetenskaperna klarade sig förhållandevis väl har situationen för 
vissa humanistiskt orienterade universitet blivit närmast kata-
strofal. Till det kan läggas Vladimir Putins och Kremls efterhand 
alltmer auktoritära styre, med ett återvändande till delar av det 
sovjetiska arvet men också till tsarism och kyrklig ortodoxi. I ett 
dekret från 2018 slogs det fast att den högre utbildningen i landet 
förutom att göras internationellt konkurrenskraftigt ska upp-
fostra studenterna till harmoniska individer i enlighet med tra-
ditionella ryska värderingar. I praktiken har allt detta inneburit 
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att villkoren för filosofin försämrats och möjligheterna till ett 
fritt, kritiskt tänkande starkt kringskurits.  

Förmågan till ett självständigt, kritiskt tänkande är också 
tema för Sharon Rider i ”Högre utbildning som träning i upp-
märksamhet”. Med utgångspunkt i uppmärksamhetens status 
inom dagens digitaliserade kunskapskultur och hjärnforsk-
ningens varningar om att fördjupat tänkande får stå tillbaka för 
en ensidig kultivering av förmågan att kunna sortera informa-
tion, frågar Rider sig vilka konsekvenser detta kan få för univer-
sitetet som kunskapsinstitution. Med hänvisningar till Kant, 
Ludwig Wittgenstein och Simone Weil lyfter Rider fram en 
kultivering och bildning av tänkandet och omdömesförmågan 
som den högre utbildningens främsta uppgift. Det kritiska tänk-
andet som Rider menar bör utmärka högre utbildning kräver 
emellertid träning i att stå ut med det man inte förstår och 
beredskap att ompröva förutfattade meningar. Om universitet 
och högskolor allt mer har ett ensidigt fokus på att träna stu-
denterna i att snabbt söka information och visa upp sin kunskap 
i korta texter och lätt tillgängliga presentationer riskerar man att 
försumma den högre utbildningens roll som en kritiskt gransk-
ande institution. 

Vilken plats tänkandet har inom universitetet idag är en fråga 
som även Synne Myrebøe tar upp i ”Kultiveringen av politiska 
känslor. Martha Nussbaum och striden om tänkandet”. Den 
samtida amerikanska filosofen Martha Nussbaum har genom 
sitt försvar av humaniora som avgörande för en levande demo-
krati fått stor uppmärksamhet inom den internationella diskus-
sionen om universitetens förändrade villkor. Vad som har fått 
mindre utrymme inom dagens utbildningspolitik, men som 
Nussbaum också ofta återkommer till, är de sätt på vilka univer-
siteten formar känslor. I hennes läsningar av Platon och Aris-
toteles utgör kärlek och begär en stridsfråga inom tänkandets 
politik där de mål som människor lär sig att uppskatta och sträva 
efter blir riktgivande för den samtid och framtid som de är med 
om att skapa. Den massutbildning som universiteten numera 

22 



 

 
 

 

 
  

 

 

 

 
 

 

   

 

INLEDNING 

tillhandahåller har emellertid svårt att skapa förutsättningar och 
rum för den sortens undran och fördjupande samtal som 
Nussbaum menar är avgörande för en välfungerande demokrati. 
Samtidigt kan hennes kritik ses som en uppmaning att tänka om 
de begär som vägleder nutida utbildningspolitik. Att tänka tänk-
andet innebär här en granskning av tänkandet som en begär-
ande praktik. 

I antologins avslutande bidrag, ”Tankar om universitets 
politiska roll idag”, vänder Marcia Sá Cavalcante Schuback 
uppmärksamheten mot behovet av att söka en annan mening 
av universitetet bortom den traditionella tolkningen av dia-
lektiken mellan det universella och det partikulära, det all-
männa och det singulära, det globala och det lokala. Där 
utbildningspolitiken har varit drivande i att tömma univer-
sitetet på mening har det nutida universitetet blivit en arena 
där kamper om universitetens meningsgrund utövas för att 
överbrygga dess grundlöshet. I en dialog med Hannah Arendt 
och Jacques Derrida och med utgångspunkt i erfarenheten av 
exil visar Cavalcante Schuback hur det främmande idag har 
blivit främmande för sig självt och därmed hur dialektiken 
mellan det främmande och det bekanta, mellan identitet och 
differens, inte klarar av att tänka det främmande som främ-
mande. Med uppmärksamhet på själva den rörelse, den över-
gång och utvägslösa väg, med vilken filosofin och universitetet 
kan definieras som ett utövande av skillnad i skillnaden, lyfter 
Cavalcante Schuback fram ett alternativ till dagens menings-
kamp där läsandets dekonstruktiva praktik skapar den plats-
lösa plats genom vilket det otänkta kan träda fram. 

Här liksom på andra håll i antologin visas det på öppningar 
mot en annan ordning, en annan helhet av partikulariteter, med 
ett dynamiskt universitet där den humanistiska och i synnerhet 
filosofiska verksamheten spelar en mer framträdande roll än vad 
som idag hör till vanligheten och som framför allt bejakar och 
ger förutsättningar för ett genuint kritiskt, fritt och frigörande 
tänkande hos både studenter och akademiker. Hur detta skulle 
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kunna se ut i praktiken är någonting som vi behöver reflektera 
betydligt mer kring. Om filosofins strävan under seklerna har 
varit att strida för friheten framträder idag inte bara frågan om 
hur frihetens kan tänkas utan även vad det innebär att tänka 
tänkandets frihet. Denna antologi är bara en början för att ställa 
sådana frågor på nytt. Utan att göra anspråk på någon helhet 
erbjuder den ett antal perspektiv och tankar om universitetet, 
filosofin och relationen däremellan som kan ses som en in-
bjudan till fortsatta samtal. 
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Om hypokondri och filosofi i Kants  
Der Streit der Fakultäten 

ANNA ENSTRÖM 

För några år sedan var jag då och då besvärad av snuva och 
hosta, vilka båda voro mig så mycket ovälkomnare, som de 
stundom infunno sig, då jag gick till sängs. En smula förargad 
över att min sömn på detta vis stördes, beslöt jag i fråga om 
den förstnämnda åkomman att med fast slutna läppar endast 
genom näsan indraga luften; till en början kunde jag endast 
åstadkomma ett svagt pipande men då jag gav efter eller för-
tröttades, lyckades det mig att andas genom näsan med allt 
starkare och till sist med fullt och fritt luftdrag, varefter jag 
genast somnade. 

Immanuel Kants detaljerade redogörelse för hjälplösheten inför 
de spratt kroppen kan spela den som söker vila, såväl som den 
beslutsamhet genom vilken dessa besvär kan avhjälpas, finner vi 
i det sista avsnittet ”Von der Macht des Gemüts, durch den 
bloßen Vorsatz seiner krankhaften Gefühle Meister zu sein” 
[Om sinnets makt att genom blotta föresatsen bemästra sina 
sjukliga känslor] i Der Streit der Fakultäten [Fakulteternas strid] 
från 1798.1 Titeln hänvisar till den konstituerande striden mel-
lan universitetets så kallade högre fakulteter – den teologiska, 
juridiska och den medicinska – och den lägre, filosofiska fakul-
teten. Kant förklarar de högre fakulteterna vara ”högre” i 

1 Immanuel Kant, Der Streit der Fakultäten, red. Horst D. Brandt & Piero Giordanetti 
(Hamburg: Meiner, 2005). Skriften har ännu inte publicerats i sin helhet på svenska, 
men utgivning är planerad. Översättningen av det sista avsnittet, vilken jag ovan och 
fortsättningsvis kommer att referera till, återfinns i Immanuel Kant, Tanke och 
hälsa. Om själens makt att genom blotta föresatsen bliva herre över sina sjukliga 
känslor (Stockholm: Natur och Kultur, 1923), s. 46. För avsnitt ett se Kant, ”Striden 
mellan fakulteterna. Första avsnittet. Den filosofiska fakultetens strid med den teo-
logiska”, övers. Mats Leffler, Psykoanalytisk tidskrift nr 26–27, 2009, s. 60–69. För den 
andra delen se Kant, ”Huruvida människosläktet befinner sig på ständigt fram-
åtskridande mot det bättre”, övers. Richard Matz, Res Publica nr 14, 1989. 
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egenskap av sina nära, och enligt rådande samhällsordning nöd-
vändiga, relationer till den politiska makten och dess defini-
tioner av samhällsnytta. Till skillnad från teologin, juridiken och 
medicinen som alla alltså stiftar lagar för bruket av kunskap 
utifrån empiriska principer, karakteriseras de discipliner som 
samsas inom den filosofiska fakulteten – dit förutom filosofi, 
även historia, geografi, ekonomi, matematik och naturveten-
skap hör – däremot av sanningssökande och produktion av ny 
kunskap utifrån det egna omdömet och aprioriska principer. 
Det är i detta avseende, genom sitt nödvändiga avstånd till makt-
en, som den filosofiska fakulteten benämns som ”lägre”. De tre 
avsnitten i Der Streit der Fakultäten behandlar i tur och ordning 
skillnaderna mellan den lägre fakulteten och de högre och Kant 
kritiserar genomgående det begrepp om vetenskap, baserat på 
samhällsnytta och inte på sanningssökande, som präglar dessa. 
Utifrån denna kritik argumenterar han vidare mot censur och 
statliga krav på den filosofiska fakulteten, vars särskilda aka-
demiska frihet gör denna till den verkligt ”högre” fakulteten 
med avseende på sanning. Genom textkritik och historisk forsk-
ning är den överlägsen den teologiska; genom en frihetsorien-
terad moralfilosofi är den överlägsen den juridiska, och genom 
filosofisk dietik är den överlägsen den medicinska. 

Den inledande scenen med en sömnlös och hostande Kant 
tillhandahåller även en symptombild av den sjukdom som ge-
nomsyrar resonemanget i det här aktuella avsnittet – om den 
filosofiska fakultetens strid med den medicinska. Följande text 
syftar till att belysa konflikten mellan fakulteterna och filosofins 
lokalisering och funktion inom universitetet i Kants skrift, 
medelst skildringen av hypokondri och den filosofiska dietik 
genom vilken krämpornas obalans ska avhjälpas. Att den store 
filosofens oro över sömnbrist och experimenterande med tanke-
och andningstekniker skulle vara oförenlig med dennes filo-
sofiska arbete, det vill säga att Kants så kallade ”tillämpade” 
filosofi skulle vara oförenlig med den ”rena”, är en sedan länge 
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kritiserad åtskillnad.2 Kants utläggningar om sina fysiska besvär 
och sina hypokondriska tendenser har visserligen potentialen att 
framhållas som en ofrivillig parodi på det transcendentala pro-
jektet som pekar på empirins strukturella kontaminering av den 
kritisk-transcendentala apparaturen.3 Ett annat mer generöst 
sätt att förhålla sig till detta material är att se den tillämpade filo-
sofin som en resurs med hjälp av vilken annars mer marginella 
aspekter av den ”rena” filosofin kan uppmärksammas.4 

I 1700-talets föreställningsvärld ansluter hypokondrins 
problem till analogin mellan den naturliga och politiska krop-
pen. Sjukdomen utgör genom sina institutionella dimensioner 
ett tillstånd som går bortom den individuella kroppen.5 Hur 
ser detta ut inom den universitetskontext Kant behandlar? Vad 

2 Ett tongivande ett exempel på denna kritik är Susan Meld Shells The Embodiment of 
Reason. Kant on Spirit, Generation, and Community (Chicago: University of Chicago 
Press, 1996). Genom att visa hur uppmärksamheten på det egna kroppsliga tillståndet 
är intimt förknippad med Kants filosofiska gärning, belyser Meld Shell verkens 
konsekventa följdriktighet i stället för att insistera på distinktionen mellan ”tillämpad” 
och ”ren” filosofi. Se särskilt det tionde kapitlet, ”Kant’s Hypochondria: A Phenome-
nology of Spirit”, s. 264–305. Meld Shell diskuterar där hypokondrin utifrån den 
sammantvinnande striden mellan natur-frihet, där mänsklig frigörelse å ena sidan 
definieras som en revolt mot naturen, men där det å andra sidan sedermera visar sig 
vara naturen själv som är källan till upproret. Kants jakt efter hälsa avslöjar en tvetydig 
ansträngning att förlika sig med naturen genom att strida mot den (s. 265). Dietikens 
rationella beslutsamhet att bemästra naturen (även endast temporärt, genom att 
bemästra sjukdom) är således inte endast en förnuftsexercis utan ett uttryck för en 
naturlig instinkt som därmed även står i motsättning till förnuftet (s. 297). 
3 Som i Harmut Böhme & Gernot Böhme, Das Andere der Vernunft. Zur Entwicklung 
von Rationalitätsstrukturen am Beispiel Kants (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 
2016), s. 389–397. 
4 Ett exempel på en sådan läsart är Monique David-Menards analys av Kants hypo-
kondri som en fallstudie över det praktiska förnuftets genes i dennes tänkande. 
David-Menard menar att Kritik av det praktiska förnuftet formuleras gentemot Kants 
egen tendens till galenskap, att det praktiska förnuftet springer ur dennes försök att 
bemästra sin hypokondri. Se Monique David-Menard, ”Kant’s ’An Essay on the 
Maladies of the Mind’ and Observations on the Feeling of the Beautiful and the 
Sublime”, övers. Alison Ross, Hypatia, vol. 15, nr 4, 2000, s. 82–98. 
5 Karin Johannisson utvecklar denna aspekt i sin ingående skildring av hypokondrins 
historia och filosofiska problemkomplex. Se ”Kroppens teater: hypokondri”, i Krop-
pens tunna skal. Sex essäer om kropp, historia och kultur  (Stockholm: Norstedts, 
1998), s. 103–134. 
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innebär integrationen av Kants observation av den egna hypo-
kondrin för dennes diskussion av universitetet? Hur ska vi 
förstå Kants insisterande att ena filosoferandet som institu-
tionell praktik respektive dietik? I detta bidrag utvidgas således 
temat för denna antologi – universitetet och filosofin – till att 
också inbegripa en reflektion över förhållandet mellan hypo-
kondrin och filosofin. 

Skriften 

Kant har egen erfarenhet både av universitetets roll inom stats-
administrationens bredare kontext samt av systemets påtryck-
ningar.6 Der Streit der Fakultäten adresserar det generella prob-
lemet med relationen mellan kunskap och makt och skriften 
påverkade Humboldts skiss av modellen för Berlins universitet. 
Dess direkta kontext föregås av en tid med åtstramningar av 
censuren under åren som följer på Fredrick William II makt-
övertagande 1786.7 I viss mån skulle man därför kunna se dess 
tillkomst som ett försök att rädda den egna institutionen från 
maktens klåfingrighet. Skriften består av ett förord och tre sins-
emellan mycket olika avsnitt, vilka, som Kant själv lyfter fram i 
inledningen, är skrivna med olika syfte och vid olika tidpunkter. 

6 Kant var under hela livet verksam vid Königsbergs universitet, allmänt känt som 
Albertina. Tiden ser en ny roll för universitetet, som nu utgör en del av statens funk-
tioner. Det är inte längre en prästerlig institution utan ett rum med del i offent-
ligheten. På detta följer även en ny social roll för filosofen. Denne är inte längre konst-
när eller tekniker utan fungerar, såsom lärare, som allmänhetens tjänare och stats-
tjänsteman. Se Paul Guyer, ”A Life in Work”, Kant (London: Routledge, 2014), s. 17– 
47. Se även Manfred Kuehns biografi, Kant (Cambridge: Cambridge University 
Press, 2001). 
7 Censuren drabbade Kant hårt. Efter utgivningen av Religion inom det blotta för-
nuftets gränser 1793 – som gavs ut som ett filosofiskt verk och inte som ett inlägg i 
religionsdebatten just för att undkomma censuren – förbjöds Kant att offentligt yttra 
sig i religionsfrågor. När Fredrick William II dör 1797 blir det så möjligt att publicera 
texterna skrivna under 90-talet och förordet till Der Streit der Fakultäten innehåller 
både ministerorden om censur och Kants svar till monarken. För en rik översikt över 
idéerna och problemen bakom tillkomsten av den tredelade striden samt en 
redogörelse över texternas struktur och innehåll se Piero Giordanettis förord till Der 
Streit der Fakultäten, s. VII–XLV. 
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Endast den första delen om den teologiska fakulteten är skriven 
med avseende på en skrift med just temat ”fakulteternas strid” i 
åtanke. De två senare, om den juridiska respektive medicinska 
fakultetens förhållanden till den filosofiska, förbinds först i 
efterhand med temat. Den förra behandlar utifrån rubriken 
”Huruvida människosläktet befinner sig på ständigt fram-
åtskridande mot det bättre” bland annat idén om en 
konstitution i harmoni med frihetens lagar och här finns även 
utläggningar kring franska revolutionen. Den senare antar 
formen av ett brev till läkaren C. W. Hufeland som ett svar på 
dennes bok Om konsten att förlänga livet (Makrobiotik oder die 
Kunst das menschliche Leben zu verlängern) från 1797. Kant 
insisterar på att förhindra de olika skrifternas splittring genom 
att samla dem under ett gemensamt tema. Här råder alltså inte 
endast en strid mellan fakulteterna, utan även mellan skriftens 
uttalade struktur och innehåll och dess faktiska innehåll. Med 
tanke på hur mycket den sista delen skiljer sig från inledningen 
och den första delen, vill jag framhålla just begreppet strid som 
det mest utmärkande sammanhållande elementet för texten 
som helhet. 

Kunskapsfabrikens paradox och strider 

Kant beskriver universitetet som en kunskapsfabrik med en 
strikt arbetsdelning där varje fakultet utgör ett litet samhälle 
bestående av specialister inom ett lärandeområde. Indelningen i 
högre och lägre är given av staten och följer på maktens önskan 
om maximal styrning av folket genom utbildning av verkstäl-
lande tjänstemän inom de högre fakulteterna, vars områden har 
en direkt koppling till centrala mänskliga behov som fysisk 
hälsa, egendomsskydd och personlig säkerhet samt själasörj-
ning. Kant framhåller de styrandes mål som säkrandet av med-
borgarnas välmående genom kontroll av de naturliga böjelserna, 
vilka anförs vara anledningen till varför en rationell ordning 
spontant inte förmår upprätthållas. De högre fakulteterna tjänar 
således statens intressen genom skolningen av vad Kant syrligt 
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kallar lärandets affärsfolk (Geschäftsleute eller Werkkundige der 
Gelehrsamkeit).8 Präster, domare och läkare är alla maktinstru-
ment (Instrumente der Regierung) direkt ansvariga gentemot 
staten såsom dess förlängda arm. Därmed får de inte postulera 
egna sanningar offentligt och drista sig till att spela filosofens 
roll, utan deras ämbeten förbinder dem till förmedling av sina 
respektive skrifters kunskap. Men uppdelningen högre/lägre 
innebär också att statsmakten skapar villkor för motmakt 
genom instiftandet av den lägre fakulteten som just lägre, en 
position som inbegriper ett större avstånd till makten. Univer-
sitetet producerar alltså både tjänare av staten och kritiska över-
vakare av dess makt (vilket Kant visserligen ser gynna statens 
långsiktiga intressen). Censur och frihet att söka sanningen 
institutionaliseras här parallellt. Det innebär en paradox, efter-
som universitetet, i samma ögonblick som det blir oundgängligt 
för staten, även börjar bli överflödigt. Med upplysningens ideal 
av myndig självtillit, formulerat i Kants eget Sapere aude!-im-
perativ i artikeln ”Svar på frågan: Vad är upplysning?” (1784), 
riskerar de omyndiggörande experterna – präster, läkare etc. – 
att tappa sin lyskraft. 

Den lägre fakulteten har å ena sidan en väl definierad uppgift 
och avgränsad plats inom universitetssystemet, å andra sidan 
omfattar den det akademiska lärandets alla områden genom sin 
ovillkorade rätt att med kritiskt förnuft ifrågasätta dessa. Genom 
att göra anspråk både på så kallad historisk och rationell kun-
skap, samt studera relationerna mellan dessa områden, inne-
fattar filosofifakulteten också alla de högre fakulteternas läror ur 
ett historiskt perspektiv.  

Sanningssökandet är dess huvudsakliga ramverk, och genom 
att alltid ha vetenskapens intressen för blicken fungerar den som 
ett tillnyktrande botemedel för de högre fakulteterna, vilka – i 
och med att deras kunskap direkt berör människors intressen i 

8 ”Affärsfolket” bör emellertid skiljas från nämnda institutioners lärde, vars uppgift 
är att utvidga kunskapen inom sitt område. Detta sker dock alltid i samröre med icke-
akademiska element såsom statens maktutövning. 
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det dagliga livet – riskerar att hänfalla åt populism. Det är i situ-
ationer när fakulteternas kunskapsområden, med avseende på 
inflytande över folket och främjandet av deras välbefinnande, 
överlappas som strider uppstår. Kant håller det därför för sär-
skilt viktigt att skilja legitima från illegitima strider. En legitim 
strid uppstår när oenigheten vilar på en rationell grund, det vill 
säga när striden implicerar en medvetenhet om skillnader i an-
greppssättens villkor. Ett exempel är när teologens specialist-
kunskaper står mot filosofens förnuft. Teologen är förpliktigad 
att söka religiös sanning genom tolkning av skrifterna och skulle 
inte vara teolog utan respekt för dessa grundläggande principer. 
För filosofen däremot, som saknar dessa begränsningar, ligger 
själva auktoriteten hos skriften öppen för skärskådning. En 
illegitim strid utspelas när dylika olikheter i angreppssätt, av en 
för olika fakulteter gemensam angelägenhet, blir en ursäkt att 
tysta eller exkludera motparten från debatt. 

Det är endast den filosofiska fakulteten som besitter den om-
dömesfrihet som Kant antar som villkor för universitetets auto-
nomi. Eftersom den saknar makt är den är fri från yttre kontroll 
och fri att utvärdera allt. Det är med andra ord såsom en icke-
auktoritet den kan motsätta sig auktoriteter. Den uttryckta 
oppositionen rymmer därmed inga anspråk på dominans, utan 
förmedlar lusten att fritt få upptäcka den sanning som det ligger 
i allas intresse att ta del av då sanning är lärandets främsta vill-
kor. Detta är ytterligare en anledning till varför denna fakultet, 
trots sin betydelse, kallas lägre. Kant framhåller hur den män-
niska som kan ge order, även om hon i verkligheten är någon 
annans tjänare, alltid kommer att betraktas som mer förnäm än 
den som är fri och inte befaller över någon.  

Kant understryker att strider mellan universitetskroppens 
olika delar med nödvändighet tillhör universitetets begrepp. 
Konflikter är oundvikliga och den lägre fakulteten måste vara 
permanent beväpnad då sanningen som den beskyddar alltid 
kommer vara hotad av de högre fakulteternas begär att domi-
nera. Vid ett tillfälle anspelar Kant emellertid på ett omkastande 

31 



 

  
  

 

  
 

    
  

 
 

 
  

 
 

  
  

 
 

  
  

  
 

 

 
  

 

EN PLATS FÖR TÄNKANDE 

av den rådande hierarkin inom universitetet, då den lägsta fakul-
teten blir den högsta – inte med avseende på egen auktoritet, 
utan beträffande rådgivning av auktoritet (filosofins frihet från 
censur sker trots allt till priset av dess trivialisering i detta hänse-
ende). Ändå är inte ändamålet med striden i skriftens titel ett 
definitivt slut på stridigheterna med inrättandet av en evig fred 
mellan fakulteterna som önskad följd. Snarare inrymmer titeln 
ett imperativ riktat till den filosofiska fakulteten att alltid vara på 
sin vakt gentemot de högres maktambitioner. Detta imperativ 
utgör även en påminnelse om föränderligheten hos gränserna 
mellan högre och lägre, i och med att de rör relationen mellan 
makt och kunskap. 

Grillenkrankheit 

Om man ska tro inledningen behandlar den tredje delen ”Om 
sinnets makt…” striden mellan den filosofiska och medicinska 
fakulteten. Men vi möter snarare ett kapitel vars breda repertoar 
sträcker sig från frågan om livets mening, via insomnia och 
andningstekniker till geriatrisk kosthållning och för läsvänlig-
heten fördelaktiga typsnitt och teckenstorlekar. I detta person-
liga bidrag till projektet att utforma en sjukdomsförebyggande 
dietik, där principerna illustreras med egen erfarenhet, klargör 
Kant skillnaderna mellan en farmakologisk och kirurgisk läke-
konst gentemot en filosofiskt formulerad dietik. Den senare för-
utsätter en stoisk princip, verkar negativt och förhindrar sjuk-
dom, till skillnad från medicinens terapeutiska metoder som 
behandlar sjukdom. Kant menar att läkarvetenskapen kan vara 
filosofisk när människan med den blotta kraften hos sitt förnuft 
bemästrar sina känslor och lever sitt liv efter en självvald prin-
cip.9 Filosofin är här det element av universalitet mot vilket de 
partikulära medicinska föreskrifterna mäts. Den åkomma som 
dietiken i Kants exempel appliceras på, och som hostan i det 

9 Kant, Tanke och hälsa, s. 21. 
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inledande citatet är ett utfall av, är Kants egen hypokondri 
(Grillenkrankheit).10 Som han själv beskriver det: ”Jag har med 
mitt låga och trånga bröst, som lämnar föga rum åt hjärtats och 
lungornas rörelse, ett naturligt anlag för hypokondri, som i mina 
yngre år gränsade till livsleda.”11 

Kants iakttagelser är klart representativa för sin tid; utöver att 
pricka in flera av de vanligaste symptomen och förankra deras 
källa i sin egen fysiska konstitution, tillhör han såsom man, 
borgare och filosof den främsta riskgruppen. Historiskt är hypo-
kondri ett systerfenomen till melankolin, vilka Kant också 
behandlar som synonyma störningar. Förknippad med utvald-
het och förfining, fungerar sjukdomen som urbilden för en 
(själv)reflekterande människas sensibilitet och kreativitet. Kant 
skildrar hur tanken försvagas när magen arbetar och omvänt 
hur tankearbetet förbrukar kroppens rörelseenergi. Dualism 
mellan kropp och själ betecknar i detta fall inte en klyvnad utan 
en växelverkan mellan två system sammantvinnande enligt en 
ekonomisk logik. Hypokondrin uppstår genom en obalans i 
systemet och är varken helt en mental illusion eller en fysisk 
åkomma utan präglas av en cirkularitet, där besvären reflekterar 
och genererar varandra.12 

Kant definierar inte bara sjukdomen som sinnets oförmåga 
att bemästra, utan även dess tendens att överlämna sig åt sjuk-
liga, atopiska känslor som saknar ett bestämt objekt. Den är 
resultatet av att den diktande inbillningskraften i föreställningen 
av ett kroppstillstånd, det vill säga av en förvrängning av detta 
fysiska tillstånd, vilket alltså inte upplevs direkt när det påverkar 
sinnena [Sinn], utan i stället erfars som uttrycket för ett (upp-

10 Ett begrepp som enligt Kant kommer från att obehaget av att mitt i natten lyssna 
till syrsornas (Hausgrille) gnisslande spel och inte kunna somna. Se Kant, Anthro-
pologie in pragmatischer Hinsicht, AA 7:212, § 50. 
11 Kant, Tanke och hälsa, s. 31. 
12 Hypokondrin räknas till gruppen spasmodiska sjukdomar, dit även sömnlöshet 
och hosta räknas, vars upphov är kramper av något slag. Spasmen betecknar för Kant 
alla former av hindrande och accelererande i organismens naturligt regelbundna rör-
elser och är det enda register av ohälsa mottagligt för sinnets kontroll. 
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diktat) tillstånd. Endast ett ingripande av sinnet [eine Gemüts-
operation] kan stoppa dessa besvär genom att tanken samlas och 
uppmärksamheten med tvång vänds mot ett annat, i samman-
hanget neutralt objekt, såsom Kants eget exempel: ”namnet 
Cicero”. Hypokondrikern ska alltså själv genom tankelekens 
dietik bryta med sina föreställningar och hålla tankarna i styr.13 
Men det är här samtidigt fråga om ett låst läge: 

Av den, som är bekajad av denna sjukdom – och så länge han 
är det – kan man ej begära att han genom sin blotta föresats 
ska göra sig till herre över sina sjukliga känslor. Ty om han 
förmådde detta, skulle han icke vara hypokondrisk.14 

Betvingandet av de sjukliga känslorna kräver precis den upp-
märksamhet och besatta övervakning som är ett av sjukdomens 
främsta kännetecken. Behandling är därför inte riskfritt och kan 
till och med vara kontraproduktivt eftersom hypokondrin just 
karakteriseras av ett kontrollerande bortom all kontroll. Kant 
beskriver detta farmakon utifrån egen erfarenhet, där ett försök 
att avleda uppmärksamheten från en försvagande influensa i 
stället ger honom hjärnkramp. Detta slutar så illa att hans för-
måga att upprätthålla koherens i sin argumentation permanent 
skadas. Själva den aktivitet som stimulerar livskraften och syftar 
till en stärkt intellektuell förmåga leder samtidigt till en för tidig 
senilitet. Därmed blir det tydligt att bemästrande inte är helt och 
hållet liktydigt med viljans tvång, detta är endast en aspekt. En 
annan, mer eller mindre motsatt sida av bemästrandet är effekt-
en av den avsiktliga desorientering som tankeleken kretsande 
kring namnet ”Cicero” innebär, och som jämförs med inbill-

13 Även tänkande vid fel tillfälle ger upphov sjukliga känslor. T.ex. som när huvud 
och mage sätts i arbete samtidigt. Att bemästra dessa tillstånd med en dietik, en tänk-
andets diet, innebär att under måltiden avsiktligt överlämna sin tanke åt inbill-
ningskraftens fria spel. Med andra ord att i denna situation inte sysselsätta sig med 
något som är intellektuellt ansträngande. Kant, Tanke och hälsa, s. 44–45. 
14 Kant, Tanke och hälsa, s. 30. 
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ningskraftens ofrivilliga spel i drömmen. En filosofisk dietik 
innebär också medgivandet till att låta sig själv spelas med. 

Hypokondri är inte en störning bland andra. Det är en stör-
ning i själva förmågan att urskilja mellan hälsa och sjukdom 
belägen mittemellan vansinne och gott förstånd, där den drabb-
ade samtidigt kan vara medveten om att något är fel och att för-
nuftet inte har kontroll över tankarna. Det är en störning i kun-
skapsförmågan.15 God hälsa är sinnets upprätthållande av jäm-
vikt, inte bara i sina egna rörelser utan även de vitala rörelser 
som utgör tankens organiska komplement. Men känslan av 
hälsa är emellertid inte samma sak som ett vetande om att vara 
vid hälsa.16 Du kan känna dig frisk, att döma av känslan av 
vitalitet, men du kan aldrig veta om du verkligen är det. Vi kan 
inte känna kausalitet, skriver Kant. 

Rebecca Comay har uppmärksammat hypokondrins speci-
fika epistemologiska situation hos Kant, och menar att det bland 
annat rör sig om ett slags modallogisk förvirring mellan möjlig-
het, realitet och nödvändighet när lidandets obestridlighet kroc-
kar med dess overifierbarhet och möjlig sjuklighet blir beviset 
för dess oundvikliga nödvändighet.17 I en tidig text beskriver 
Kant också själv hypokondrin som just en inversion [eine 
Verkehrtheit] av erfarenhetens begrepp.18 Genom sitt omskap-
ande av verkligheten är hypokondrikern en revoltör som upp-
löser kriterier för instrumentell rationalitet – instrumentell även 
i bemärkelsen hörande till de högre fakulteterna som statens 
maktinstrument. 

Motstridighetens och tvetydighetens produktivitet 

Efter att ha repeterat den splittring som finns mellan avsnitten i 
Kants text – vilka denne ändå insisterar på att förena under en 

15 Kant, Anthropologie in pragmatischer Hinsicht, AA 7:202, § 45. 
16 Kant, Tanke och hälsa, s. 18–19. 
17 Rebecka Comay, ”Hypochondria and Its Discontents, or, the Geriatric Sublime”, 
Crisis and Critique, vol. 3 nr 2, s. 40–58. 
18 Kant, Versuch über die Krankheiten des Kopfes, AA 2:263. 
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EN PLATS FÖR TÄNKANDE 

gemensam frågeställning – följer ett försök att binda samman 
redogörelsen över inledningen till Der Streit der Fakultäten med 
utläggningen över hypokondrins våndor och filosofiska prob-
lematik. På analogins nivå kan flera kopplingar göras som det 
finns skäl att utveckla; begreppet om hälsa som reglerande 
praktik kan förstås som analog med filosofins uppgift i för-
hållande till de högre fakulteterna; Kants kamp med sin egen 
kroppslighet kan peka mot hur filosofin som disciplin, griper 
efter sitt eget undflyende institutionella förkroppsligande uti-
från sin självutnämnda (och idealiserade) intellektuella särställ-
ning som garant för sanning. Även diagnostiseringen av filo-
sofin som en maktlös makt kan ses som parallell med en av 
hypokondrins mest markanta sjukdomsvinster; sjukrollens 
sociala funktion, där ett underläge kan innebära överläget att 
kunna ställa krav på omgivningen, krav vars skäl inte behöver 
redovisas. 

Till dessa analogier vill jag lägga det begrepp om strid som 
skavande delar av Der Streit der Fakultäten lyfter fram i Kants 
insisterande på att ena filosoferandet som institutionell praktik 
respektive dietik. I striden som en dynamisk princip för (själv-)-
reflekterande sensibilitet och kreativitet på såväl fakultetsnivå 
som på förmågornas nivå, anas vad som skulle kunna utvecklas 
till ett produktivt konfliktbegrepp hos Kant.19 Kants strid med 
sin hypokondri syftar till tankens frihet från fixeringens be-
gränsningar, men anspelar också på ett misslyckande och filoso-
ferandets strid med sin egen metod. Hypokondrin utgör en låst 
position av konstant konflikt både mellan känsla och omdöme 
och mellan viljans tvång och inbillningskraftens lek. Likt kritik-
en som ett filosoferande utan filosofi, inbegriper dietiken ett 
filosoferande utan att vara filosof. Vi kan aldrig lära oss filosofi, 
för, som Kant frågar i Kritik av det rena förnuftet: ”var finns den, 

19 Inte produktiv i bemärkelsen att det producerar sin egen negation, vilket ytterst 
förenklat kan sägas vara det konfliktbegrepp som präglar skriften Om den eviga 
freden (1795) och som många gånger kommit att förknippas med Kant. 
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vem är i besittning av den och hur känner man igen den?”20 Vad 
förnuftet beträffar går det på sin höjd att lära sig filosofera, vilket 
innebär processen av förnuftets eget ifrågasättande av och strid 
med sig självt. Filosofin består varken av en uppsättning dok-
triner eller en teknisk apparat att lära sig behärska utan är i kri-
tisk mening en oavbruten öppningsgest, en akt av rent initiativ.21 
Denna betoning på tänkandets företräde framför dess objekt 
(resultatet, doktrinen) är kritikens kärna som definierar den 
som aktivitet. En aktivitet som vi i ”Om sinnets makt…” förstår 
är både kraftgivande och nedbrytande. Kant framhåller filosofin 
både som ett medel för att avvärja obehagliga känslor och som 
en agitation av sinnet. Att filosofera på allvar för med sig en 
känsla av kraft som till och med kan gottgöra ålderns svaghet. 
Samtidigt menar Kant att filosofiskt arbete medför en särskild 
sårbarhet, för till skillnad från matematikern 

som uppställer sina begrepp och dessas representanter (teck-
en för storheter och tal) i åskådningen och kan vara övertygad 
om att allt vad han genomgått är riktigt, förhåller det sig an-
norlunda [med] arbetaren i sådana fack som filosofin (logiken 
och metafysiken) som måste hålla sitt föremål svävande i luft-
en framför sig och oavlåtligt framställa och pröva ej allenast 
delvis utan efter hela systemet. Man får därför ej förvåna sig 
över om en metafysiker snarare än en studerande i andra fack 
och affärsfilosofer blir invalid[.]22 

20 Immanuel Kant, Kritik av det rena förnuftet, övers. Jeanette Emt (Stockholm: 
Thales, 2004), A837/B865. 
21 Comay, ”Hypochondria and Its Discontents, or, the Geriatric Sublime”, s. 54. 
22 Kant, Tanke och hälsa, s. 54–55. 
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Humboldtmodellens uppgång och fall 

ANDERS BURMAN 

Åtminstone sedan det moderna forskningsuniversitetet uppstod 
under det tidiga 1800-talet har denna lika säregna som fram-
gångsrika institution – som efterhand spridits över praktiskt 
taget hela världen – diskuterats i relation till olika föreställningar 
om universitetets idé.1 Den mest välkända och frekvent åter-
kommande av dessa idéer om universitetet förknippas med 
Wilhelm von Humboldts namn. Då handlar det mindre om 
akademin i allmänhet än ett visst slags universitet eller rättare 
sagt en särskild föreställning om vad ett universitet borde vara. I 
synnerhet inom den så kallade kontinentalfilosofiska tradi-
tionen har denna Humboldtmodell påfallande ofta fungerat 
som en position – ja, den i särklass viktigaste positionen – som 
reflektioner och teorier om forskning, högre utbildning och filo-
sofins roll inom universitetet utgått från och tagit spjärn mot. 
Humboldt och de idéer och ideal om universitetet som han 
tänks symbolisera brukar också gå igen i retoriken vid diverse 
högtidliga akademiska sammanhang. De har kommit att bli 
själva sinnebilden för ett komplett och välfungerande forsk-
ningsuniversitet, den norm som samtida lärosäten brukar värd-
eras utifrån. I praktiken tenderar detta att leda till olika former 
av förfallsberättelser. Mot den humboldtska normen kan de 
flesta av dagens högskolor och universitet knappast framstå som 
någonting annat än försämrade varianter. 

Mot denna horisont är ambitionen med det följande tre-
faldig. För det första ska en översiktlig beskrivning ges av Hum-
boldtmodellen utifrån dess filosofihistoriska och verknings-
historiska kontext. För det andra ska några av de utmärkande 

1 Rörande olika föreställningar om universitetets idé, se bidragen i Thomas Karlsohn 
(red.), Universitetets idé. Sexton nyckeltexter (Göteborg: Daidalos, 2016) och Jens Erik 
Kristensen m.fl. (red.), Ideer om et universitet. Det moderne universitets idehistorie fra 
1800 til i dag (Aarhus: Aarhus University Press, 2007). 
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drag i modellen som framstår som mest intressanta i avseende 
på just diskussionerna om universitetet och filosofin lyftas fram. 
För det tredje, slutligen, ska ett försök göras att diagnostisera hur 
det står till med Humboldtmodellen i dagens globaliserade aka-
demiska värld med särskilt fokus på vilken relevans modellen 
har i relation till frågan om filosofins roll i det samtida uni-
versitetsväsendet. 

Humboldt, Berlinuniversitetet och den tyska idealismen 

Wilhelm von Humboldt, som levde mellan 1767 och 1835, var i 
första hand inte verksam som filosof utan som språkvetare, 
diplomat och ämbetsman. Idag är han mest känd som en ton-
givande nyhumanistisk bildningsteoretiker och den ideologiska 
chefsarkitekten bakom det år 1810 startade universitetet i den 
dåvarande preussiska och nuvarande tyska huvudstaden, vilket 
numera också bär hans namn: Humboldt-Universität zu Berlin. 
Mindre känt är att Humboldt även är ett viktigt namn i den tyska 
liberalismens idéhistoria, först och främst tack vare sin tidiga 
bok Om gränserna för statens verksamhet. I den understryker 
han vikten av att begränsa statens makt för att individerna ska 
ha så stor frihet som möjligt att utvecklas i enlighet med sina 
anlag. Människans potentiella förmågor, eller krafter som 
Humboldt också säger, ska närmare bestämt utvecklas ”till en 
helhet, som är utformad på det högsta och mest harmoniska 
sättet”. Det är det som är människans ”sanna mål”, det som hon 
bör sträva efter och som mer än någonting annat innebär hennes 
lycka.2 

2 Wilhelm von Humboldt, Om gränserna för statens verksamhet, övers. Erik Carlquist 
(Umeå: Bokförlaget h:ström – Text & kultur, 2012), s. 35. Om Humboldts liv och 
bildningsteori, se Michael Maurer, Wilhelm von Humboldt. Ein Leben als Werk 
(Köln: Böhlau, 2016), Dietrich Benner, Wilhelm von Humboldts Bildungstheorie. Eine 
problemgeschichtliche Studie zum Begründungszusammenhang neuzeitlicher Bild-
ungsreform, 3 uppl. (Weinhem & München: Juventa Verlag, 1999) och Victoria 
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HUMBOLDTMODELLENS UPPGÅNG OCH FALL 

I likhet med flera andra av Humboldts mest betydelsefulla 
texter publicerades Om gränserna för statens verksamhet först 
postumt, men den färdigställdes redan 1792 när han bara var 
tjugofem år gammal. Det innebär att han var fem år yngre än 
Johann Gottlieb Fichte, tre år äldre än Georg Wilhelm Friedrich 
Hegel och åtta år äldre än Friedrich von Schelling. De tog alla 
avgörande intryck av den radikala upplysningsfilosofin och den 
franska revolutionen, liksom av den winckelmannska nyklassi-
cismen med dess idealisering av den grekiska antiken, samt – 
framför allt – av Immanuel Kants kritiska filosofi. Det var med 
utgångspunkt i dessa gemensamma ideal, händelser och er-
farenheter som alla fyra blev centrala aktörer i den tyska ideal-
ismen. 

Trots att Humboldt själv inte primärt var filosof kan han 
sägas ha varit en del av denna intellektuella rörelse som tidsmäs-
sigt sträckte sig från publiceringen av Kants Kritik av det rena 
förnuftet 1781 till Hegels död femtio år senare och som i grund-
en kom att förändra den moderna filosofin.3 Även i Humboldts 
tänkande återfinns den för den tyska idealismen säregna kon-
stellationen av ett expansivt förnuft och en form av dynamisk 
frihet som sammantaget tänktes skapa de grundläggande för-
utsättningarna för det andliga livets ständiga utveckling, på såväl 
individuell som kollektiv nivå. Vid universitetet i Berlin, som 
inrättades 1809 och påbörjade sin verksamhet med utbildning 
och forskning 1810, kom centrala delar av den tyska idealismens 
filosofiska program att institutionaliseras. Historiskt sett brukar 
detta universitet framställas som ett helt nytt slags kunskaps-
producerande lärosäte där professorerna inte bara undervisade 
utan också var ålagda att bedriva egen forskning. Inte sällan sägs 
det rentav ha varit det första moderna forskningsuniversitetet. 

Fareld, ”Wilhelm von Humboldts frihet som epigenetisk bildning”, Lychnos. Årsbok 
i idé- och lärdomshistoria 2006. 
3 Se vidare Anders Burman & Rebecka Lettevall (red.), Tysk idealism (Stockholm: Axl 
Books, 2014), som bland annat innehåller en text om Humboldt av Thomas 
Karlsohn, ”Humboldt och skriften. Om bildningens mediala förutsättningar”. 
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I flera avseenden är detta emellertid en förenklad bild som på 
senare tid har problematiserats och nyanserats av bland andra 
den svenske historikern Johan Östling. I Humboldts universitet. 
Bildning och vetenskap i det moderna Tyskland från 2016 under-
stryker han att Berlinuniversitetet faktiskt inte var så unikt som 
det brukar framställas som.4 I samtiden betraktades det inte som 
särskilt nydanande och ingenting i dess statuter vittnar om att 
det skapades med några sådana ambitioner. Under hela 1800-
talet brukade lärosätena i Göttingen och Halle framhållas som 
minst lika nyskapande.5 Det skulle dröja till början av 1900-talet 
innan universitetet i den tyska huvudstaden började tillskrivas 
den paradigmatiska betydelse som det anses ha idag. 

Det var också vid den tiden som Humboldt själv återupp-
täcktes på allvar. I 1800-talets litteratur om bildning och uni-
versitet intar han inte någon särskilt framträdande plats, men 
kring sekelskiftet 1900 återfanns och publicerades vissa av hans 
viktigaste universitetspolitiska och bildningsteoretiska texter, 
däribland den fragmentariska programskriften ”Om den inre 
och yttre organisationen av de högre vetenskapliga läroanstalt-
erna i Berlin”, som alltsedan dess varit en av de mest kommen-
terade texterna om vad ett universitet egentligen är för någon-
ting.6 I sin historiska studie visar Östling hur bilden av 
Humboldt som det moderna universitetsväsendets ”urfader” 
successivt etablerades under 1900-talet och hur hans idéer på 
så sätt kom att hamna i universitetsdebattens centrum, framför 
allt i och med sociologen Helmut Schelskys inflytelserika bok 

4 Johan Östling, Humboldts universitet. Bildning och vetenskap i det moderna Tysk-
land (Stockholm: Atlantis, 2016). 
5 Att många av de föreställningar som brukar förknippas med den tyska, så kallade 
humboldtska universitetsmodellen formulerades redan i Jena under decennierna 
kring 1800 framhålls av Thomas Karlsohn i ”Det romantiska universitetet”, Psyko-
analytisk Tid/Skrift nr 26–27, 2009. 
6 Wilhelm von Humboldt, ”Om den inre och yttre organisationen”, övers. Thomas 
Karlsohn, i Karlsohn (red.), Universitetets idé. Sexton nyckeltexter (Göteborg: 
Daidalos, 2016). 
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Einsamkeit und Freiheit från 1963.7 Boktitelns begreppspar – 
ensamhet och frihet – hade Humboldt själv lyft fram som uni-
versitetets båda grundprinciper och speglar väl den syn på den 
självständige, geniale forskaren som brukar idealiseras i 
Humboldttraditionen. 

När det i det följande talas om Humboldtmodellen är det i 
linje med Östlings historiserade perspektiv. Det innebär att det 
även här handlar om en föreställning om Humboldt och uni-
versitetet, en idé eller kanske rentav en ideologi, som knyts till 
hans namn och till Berlinuniversitetet trots att den inte nöd-
vändigtvis har särskilt mycket att göra med den faktiska per-
sonen Wilhelm von Humboldt. Det är om man så vill en verk-
ningshistorisk och idealtypisk tankemodell som inte minst 
många filosofer under det senaste århundradet har utgått från i 
sina reflektioner om vad ett universitet är och borde vara. 

Humboldtmodellens karakteristiska drag 

Vad utmärker då denna så omhuldade och närmast mytolo-
giserade Humboldtmodell? I det här sammanhanget finns det 
anledning att lyfta fram fyra inslag som särskilt betydelsefulla i 
avseende på just frågan om filosofins roll och status inom uni-
versitetet. Förutom att redogöra för var och en av dessa punkter 
kommer i det följande något kort att sägas om deras relevans 
idag liksom om modellens generella samtida giltighet och hur 
det är möjligt att numera tänka kring den övergripande frågan 
om universitetets idé. 

Det första karakteristiska draget utgörs av ett allmänt bejak-
ande av det okända och främmande. Detta var helt avgörande 
redan för Humboldt. Såväl den kollektiva vetenskapens utveck-
ling som den enskilda människans bildning förstod han som en 

7 Helmut Schelsky, Einsamkeit und Freiheit. Idee und Gestalt der deutschen Univer-
sität und ihrer Reformen, 2 uppl. (Gütersloh, 1971). 
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process mot någonting på förhand inte givet.8 Det tänktes vara 
en frigörelsens och frihetens rörelse. Den objektiva vetenskapen 
och den subjektiva bildningen skulle på så sätt gå hand i hand 
och styras av en nyfikenhet på det nya och obekanta. Här hade 
filosofin en viktig roll att fylla eftersom det var det ämne som i 
högre grad än något annat tänktes stå för och uttrycka denna 
dynamiska öppenhet. Det var också i överensstämmelse med en 
sådan principiell och affirmativ öppenhet som Humboldt vur-
made för det han kallade Lehr- und Lernhreiheit, det vill säga å 
ena sidan professorernas frihet eller rätt att få både forska och 
undervisa om det de ville, å andra sidan studenternas frihet att 
utforma sin egen studiegång genom att följa de kurser och gå på 
de föreläsningar de själva önskade, utan någon styrning utifrån. 
Om en professor forskade om till exempel det romerska mynt-
systemet så undervisade han också om det, men det kunde lika 
gärna handla om mer övergripande teman som filosofins his-
toria eller rättsfilosofins grunder. 

Denna nyfikenhet inför det obekanta, som också satte sin 
prägel på undervisningen, kan jämföras med dagens svenska 
högre utbildning som tycks sky det främmande till förmån för 
det lättbegripliga och redan välkända. Kursutbudet vid både 
högskolor och universitet domineras numera helt av längre 
utbildningsprogram och varje kurs måste ha tydliga, examiner-
bara lärandemål enligt den standardiserade formeln: ”Efter av-
klarad kurs kan studenten…” Sådana lärandemål kan förvisso 
fylla en viktig funktion, inte minst utifrån ett administrativt, 
juridiskt och rättssäkert perspektiv. Dessutom pekar de på ett 
transparant sätt ut en sorts miniminivå som alla studenterna 
förväntas uppnå, vilket onekligen också kan vara en poäng. Men 
detta sätt att se på utbildning står väldigt långt från de ideal som 
Humboldt och de andra tyska idealisterna förde fram. Vid det 

8 Jämför Donald Broady, ”Om bildning och konsten att ärva”, i Anders Burman & 
Per Sundgren (red.), Bildning. Texter från Esaias Tegnér till Sven-Eric Liedman (Göte-
borg: Daidalos, 2010). 

44 



  
 

 
 

 
 
 
 

 
  

 
 
 

 
 

   

 

   
   

  

     
  

  
   

  
 

HUMBOLDTMODELLENS UPPGÅNG OCH FALL 

universitet som numera bär Humboldts namn fanns inget stan-
dardiserat kursutbud och absolut inga på förhand formulerande 
lärandemål. Varje bildningsgång tänktes vara personlig och 
unik. Det gällde lika mycket för läraren som studenterna.9 

Humboldtmodellens andra utmärkande drag handlar om 
förnuftets upphöjda ställning. Universitetet som sådant före-
ställdes vara intimt förbundet med det expansiva och ständigt 
vidareutvecklande förnuftet – eller anden som denna substans 
som också var ett subjekt kunde kallas i samtiden – och därmed 
med något absolut och oändligt.10 Helt följdriktigt tilldelades det 
filosofiska fakulteten i allmänhet och filosofiämnet i synnerhet 
en framträdande roll inom akademin. Humboldt tog över Kants 
uppfattning om den filosofiska fakultetetens överhöghet som 
Anna Enström uppmärksammar i det inledande bidraget i den 
här volymen. Till skillnad från de andra fakulteterna lyder den 
filosofiska endast under förnuftet, och det centrala ämnet i den 
filosofiska fakulteten är förstås filosofin. Redan av det skälet 
tänktes filosofin utgöra själva hjärtat i hela universitetet. Ja, det 
är den mest förnuftiga och upphöjda av alla discipliner och alla 
vetenskapers moder, enligt det här sättet att se på saken. Därför 
är det ingen tillfällighet att det var Fichte som valdes till Berlin-
universitetets första rektor, en position som senare kom att 
innehas av Hegel. 

Numera har filosofin helt klart förlorat sin särställning inom 
universitetet. Inte heller anses den filosofiska fakulteten längre 
vara den dominerande bland ett lärosätes olika fakulteter. 
Varken i storlek, omsättning eller prestige kan den mäta sig med 
till exempel den tekniska och naturvetenskapliga fakulteten. 
Kort sagt framstår den humboldtska idén om förnuftets och där-
med filosofins centrala ställning inom universitetet som mer 

9 Om hur man i dagens högskola och universitet kan se tänka kring relationen mellan 
lärandemål och bildning, se Anders Burman, Kultiverandet av det mänskliga. Essäer 
om liberal education, bildning och tänkande (Göteborg: Daidalos, 2018), s. 197ff. 
10 Om anden som substans och subjekt, se Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Andens 
fenomenologi, övers. Brian Manning Delaney & Sven-Olov Wallenstein (Stockholm: 
Thales, 2008), s. 66. 
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eller mindre daterad, som en kvarleva från en tid som flytt. Även 
på många andra sätt har universitetsvärlden förändrats så kraft-
igt att den idag inte alls ser ut på det sättet som Humboldt före-
ställde sig den för drygt tvåhundra år sedan. Detta var något som 
redan Jacques Derrida påpekade i en av sina många insiktsfulla 
reflektioner om universitetet. I uppsatsen ”Mochlos” från 1980 
skriver han: 

Det västerländska universitetet är en mycket färsk constructum 
eller artefakt, och redan förnimmer vi dess slutpunkt; märkt av 
ändlighet, trots att man vid inrättandet av dess nuvarande 
modell – mellan Striden mellan fakulteterna (1798) och grund-
andet av universitetet i Berlin (den 10 oktober 1810, när det 
uppdrag som givits till Humboldt slutförts) – trodde att den var 
i samklang med en idé om förnuftet, med andra ord med en viss 
relation till det oändliga.11 

Idén om förnuftet är besläktad med en föreställning om teorins 
överhöghet och kunskapens egenvärde, som kan lyftas fram som 
det tredje utmärkande draget i Humboldtmodellen. Yrkes-
utbildningar i snävare mening hade vid den tiden ingen plats vid 
universitetet, i synnerhet inte inom den teoretiskt inriktade 
filosofiska fakulteten, där praktik i ordets traditionella betydelse 
nedvärderades kraftigt. Detsamma gäller all form av utilitarism 
och kortsiktigt nyttotänkande. Det teoretiska sanningssökandet 
tänktes vara sig självt nog. Som Humboldt uttrycker det ska 
universitetet och forskaren i så hög grad som möjligt ”vägledas 
av den rena vetenskapens idé”.12 

En liknande syn på universitetets sannings- och kunskaps-
uppdrag kunde ännu den åldrade Hans-Georg Gadamer ge 
uttryck för. I ett anförande som han höll 1986 i samband med 

11 Jacques Derrida, ”Mochlos”, övers. Mats Leffler, Psykoanalytisk Tid/Skrift nr 26– 
27, 2009, s. 74. Se vidare Sven-Olov Wallensteins bidrag i den här volymen, ”Derrida, 
GREPH och den filosofiska institutionen”. 
12 Humboldt, ”Om den inre och yttre organisationen”, s. 162. 
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HUMBOLDTMODELLENS UPPGÅNG OCH FALL 

Heidelberguniversitetets sexhundraårsjubileum, med den lika 
anspråksfulla som symptomatiska titeln ”Universitetets idé – 
igår, idag, imorgon”, hävdar han att vi inom universitetet – som 
väl är – aldrig ha behövt ställa frågan till vems nytta (cui bono?).13 
Nyttoperspektivet har överhuvudtaget enligt Gadamer inget 
som helst med universitetet att göra. Trots att hans text bara är 
några decennier gammal kan man som läsare idag få intryck av 
att den hör hemma i en helt annan tidsålder, i en period då det 
fortfarande var möjligt att utan några reservationer tala om uni-
versitetets idé och den teoretiska kunskapens egenvärde. Ja, för 
Gadamer tycks Humboldtmodellen ha varit en självklarhet. Det 
var något som han aldrig verkar ha ifrågasatt på allvar, trots att 
modellen vid den här tiden måste sägas ha varit kraftigt ur-
holkad, ”märkt av ändlighet”, med Derridas formulering. 

I det här sammanhanget finns det för övrigt skäl att också 
hänvisa till Jean-François Lyotards analyser i Det postmoderna 
tillståndet, som gavs ut hösten 1979, det vill säga strax före 
Derrida publicerade sin uppsats och några år innan Gadamer 
höll sitt föredrag om universitetets idé. Boken som bär under-
rubriken Rapport om kunskapen handlar först som sist om ”kun-
skapens tillstånd” i det samtida, postmoderna samhället. Det är 
en tid som sägs utmärkas av att vi inte längre kan tro  på det  
Lyotard kallar de stora berättelserna. Vad gäller den högre ut-
bildningen framhåller han att det moderna forskningsuniver-
sitetet, såsom det utvecklades i Berlin vid 1800-talets början, 
grundades på en kunskapsuppfattning som i stort sett har över-
givits i dagens postmoderna tillstånd. I stället för den humboldt-
ska principen om den rena vetenskapens idé och kunskap för 
kunskapens egen skull har kunskapen kommit att kommodi-
fierats. Det innebär att kunskap numera betraktas som vilken 
vara som helst, noterar Lyotard, att den har blivit någonting som 
produceras för att säljas på en världsmarknad. Samtidigt har ett 

13 Hans-Georg Gadamer, ”Universitetets idé – igår, idag, imorgon”, övers. Thomas 
Karlsohn, i Karlsohn (red.), Universitetets idé. Sexton nyckeltexter (Göteborg: Dai-
dalos, 2016). 
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nytt slags nyttotänkande blivit alltmer dominerande inom den 
högre utbildningen, fortsätter Lyotard: 

Frågan som explicit eller implicit ställs av yrkesstudenten, 
staten eller den högre utbildningsinstitutionen är inte längre: 
är det sant? utan: vad tjänar det till? I ett sammanhang där 
kunskapen är på väg att kommersialiseras betecknar denna 
sista fråga oftast: går det att sälja?14 

Det kan lugnt konstateras att detta aldrig riktigt har varit filo-
sofiämnets starkaste sida. Övergången från frågan ”Är det sant?” 
till ”Vad tjänar det till?” eller rentav ”Går det att sälja?” indikerar 
i sig filosofins försvagade ställning inom universitetet. Man kan 
ha en hel del invändningar mot Lyotard och hans inte sällan väl 
långt dragna slutsatser om det postmoderna tillståndet, men i 
diagnosen av det samtida universitetsväsendet framstår han – 
liksom för den delen Derrida – onekligen som mer övertygande 
än Gadamer. Till skillnad från den tyske hermeneutikern visar 
de båda franska tänkarna på uppkomna problem och tillkorta-
kommanden med den traditionella konceptionen av universi-
tetets idé. 

Poängen här är med andra ord att de tre inslag i Humboldt-
modellen som hittills har lyfts fram, det vill säga bejakandet av 
det främmande, förnuftets upphöjda ställning och föreställ-
ningen om kunskapens egenvärde, på intet sätt längre är själv-
klara i dagens universitetsvärld. Att det snarare förhåller sig 
tvärtom kommer sig i hög grad av olika dramatiska ekonomiska, 
sociala och politiska förskjutningar som inte har varit till filo-
sofiämnets fördel. Någonting liknande gäller för den fjärde och 
avslutande punkten som det finns anledning att lyfta fram och 
som handlar om universitetets autonomi i förhållande till staten 
och samhället i övrigt. 

14 Jean-François Lyotard, Det postmoderna tillståndet. Rapport om kunskapen, övers. 
Mats Leffler & Håkan Liljeland (Göteborg: Arche Press, 2016), s. 100. 
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HUMBOLDTMODELLENS UPPGÅNG OCH FALL 

Enligt Humboldtmodellen ska staten betala och ekonomiskt 
garantera den akademiska verksamheten men får inte försöka 
styra eller ingripa i forskningen eller undervisningen. ”Ja”, skriver 
Humboldt i enlighet med sin tidiga liberala betraktelse över 
gränserna för statens verksamhet, ”staten måste påminna sig om 
att den rentav blir ett hinder så fort den lägger sig i, att själva saken 
går så oändligt mycket bättre utan dess inblandning.”15 Det gäller 
helt enkelt, fortsätter han, att försvara och upprätthålla idén om 
den autonoma akademin: ”akademin som vetenskapens högsta 
och sista fristad, som den av staten mest oberoende sammanslut-
ningen.”16 I stället är det professorerna och övriga lärare och 
forskare, det vill säga det som brukar kallas kollegiet, som på egen 
hand ska bestämma utformningen av den akademiska verksam-
heten. Denna tanke på ”professionellt och vetenskapligt grundat 
självstyre” innebär, som Thomas Karlsohn sammanfattar det, ”att 
universitetets egna inbyggare i form av lärare och forskare själva 
väljer sina ledare, bedömer värdet av och kvalitén i de vetenskap-
liga resultaten samt beslutar om vem som genom examina ges 
tillträde till gemenskapen.”17 

På det stora hela har även detta kollegiala autonomiideal – 
som också det brukar framhållas i akademiska högtidssamman-
hang – kraftigt undergrävts under de senaste decennierna. På de 
flesta håll i världen, även i det Bolognareformerade och New 
Public Management-impregnerade Sverige, är universiteten 
idag starkt ansatta av olika politiska och ekonomiska krafter, 
samtidigt som lärosätena i vissa avseenden styrs som vilka före-
tag som helst. Även detta har av allt att döma varit till men för 
filosofiämnet, som inte riktigt passar in i det här nya högskole-
landskapet där ekonomin sätter ramarna, där nyttan värderas 
högre än meningen och där allting ska utvärderas och kvalitets-
säkras i enlighet med på förhand givna standarder. 

15 Humboldt, ”Om den inre och yttre organisationen”, s. 163. 
16 Humboldt, ”Om den inre och yttre organisationen”, s. 171. 
17 Thomas Karlsohn, ”Universitetets idé i samtiden och historien”, i Karlsohn (red.), 
Universitetets idé. Sexton nyckeltexter (Göteborg: Daidalos, 2016), s. 99. 
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Behovet av nya kartor 

Allt som allt kan det konstateras att den humboldtska univer-
sitetsmodellen i praktiken inte längre kan sägas vara någon 
realitet, om den nu någonsin varit det. Detta var något som både 
Derrida och Lyotard var inne på redan för så där fyrtio år sedan. 
Till följd av olika utvecklingstendenser som sedan dess bara har 
tilltagit var det ungefär vid den tidpunkten – under de avslut-
ande decennierna av 1900-talet – som diskrepansen mellan 
Humboldtmodellens idealiserade syn på vad ett universitet 
borde vara och det marknadifierade massuniversitetet så som 
det faktiskt såg ut kan sägas ha blivit så stor att den förra slutade 
vara särskilt behjälplig i förståelsen av det senare. Snarare leder 
den tankarna fel. Det hindrar inte att den humboldtska uni-
versitetsidén fortfarande brukar åberopas i olika sammanhang – 
ja, kanske oftare idag än för femtio år sedan. Den samtida reto-
riken kring Humboldt framstår i själva verket som djupt symp-
tomatiskt för en tid då det rena vetenskapliga universitetsidealet 
och de traditionella bildningssträvandena i praktiken har för-
svunnit eller åtminstone blivit starkt urholkade. Genom att 
idealisera Humboldt idealiserar man det samtida universitetet – 
och ytterst inte sällan sig själv som en sentida representant för 
universitetets ädla idé.  

Det finns förvisso inslag i Humboldtmodellen som fortfar-
ande är värda att kämpa för, inte minst bejakandet av det 
okända, det på förhand inte givna och allt sådant som inte passar 
in i de standardiserade och kvantifierade protokollen. Ett be-
grepp som bildning kan ännu idag användas på radikala sätt, på 
tvärs emot olika patriarkala, nationalistiska och nyliberala ten-
denser.18 I vissa avseenden kan även det traditionella kollegiala 

18 Synne Myrebøe, Kultiveringens politik. Martha Nussbaum, antiken och filosofins 
praktik (Umeå: Umeå universitet, 2019). Om bildningens samtida relevans, se även 
Anders Burman (red.), Våga veta! Om bildningens möjligheter i massutbildningens 
tidevarv (Huddinge: Södertörns högskola, 2011), Burman, Kultiverandet av det 
mänskliga, s. 23–36, Henrik Bohlin, Medborgerlig bildning. Om varför man studerar 
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HUMBOLDTMODELLENS UPPGÅNG OCH FALL 

idealet framstå som någonting eftertraktansvärt i vårt linjestyrda 
och kvalitetssäkrande tidevarv. Samtidigt går det inte att komma 
ifrån att universitetet numera har blivit en så stor och komplex 
institution att det inte helt låter sig styras kollegialt. Till följd av 
bland annat den högre utbildningens enorma expansion under 
det senaste halvseklet är det även mycket annat som har för-
ändrats inom denna institution och som inte har varit till gagn 
för filosofiämnets status. 

Sammantaget innebär allt detta att det finns starka skäl att 
fråga om det nu inte är hög tid att överge Humboldt som den 
ständigt åberopade mästersignifikanten i våra reflektioner kring 
vad ett universitet är och borde vara. I likhet med andra tyska 
idealister och bildningsteoretiker under decennierna kring 
sekelskiftet 1800 formulerade Humboldt många tankar och 
idéer som fortfarande kan inspirera, och hans namn kan mycket 
väl alltjämt få representera en möjlig modell av forskning och 
högre utbildning. Men även om den modellen har haft stor 
verkningshistorisk betydelse är det idag mycket som tyder på att 
det är nödvändigt att utarbeta andra, mer samtidsrealistiska 
ideal om universitetet liksom om den roll som filosofin har – och 
borde ha – att spela inom denna lika betydelsefulla som seg-
livade men också ständigt föränderliga institution. 

Snarare än modeller och en förment evig idé skulle man med 
Fredric Jameson kunna tala om det som nu behövs i termer av 
kognitiva kartor som förser inte bara det enskilda subjektet utan 
också själva universitetet ”med en förstärkt medvetenhet om 
dess plats i det globala systemet”.19 På egen hand räcker 
Humboldtmodellen hur som helst inte längre till för att förstå 
dagens komplexa universitet och begripliggöra de utmaningar 
som vi står inför och den kritiska funktion som filosofin kan 
tänkas ha att spela i det sammanhanget. 

på högskola (Lund: Studentlitteratur, 2018) och Sverker Sörlin, Till bildningens för-
svar. Den svåra konsten att veta tillsammans (Stockholm: Natur och Kultur, 2019). 
19 Fredric Jameson, ”Postmodernismen eller senkapitalismens kulturella logik”, 
övers. Lars Nylander, i Mikael Löfgren & Anders Molander (red.), Postmoderna 
tider? (Stockholm: Norstedts, 1986), s. 324. 
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Överhuvudtaget kan man med goda skäl hävda att det sin-
gulära och monolitiska talet om universitetets idé behöver om 
inte helt överges så åtminstone kraftigt problematiseras idag. 
Och frågan är om inte detsamma gäller för många av de univer-
sella anspråk som universitetsfilosofin traditionellt har tilldelats 
eller snarare tilldelat sig själv. Även om filosofin som sådan 
onekligen har en universell sida kan den filosofiska verksam-
heten numera i många fall bättre förstås som en motstånds-
handling. I vår tids akademiska värld, präglad av en kortsiktig 
nyttodiskurs, New Public Management och ständiga utvärd-
eringar, finns det som väl är fortfarande kvar ett antal mot-
ståndsfickor. Till dem hör helt klart den systematiska filosofiska 
reflektionen. Det som kanske är mest angeläget att göra inom 
dagens universitet är att vårda, ta hand om och försöka utveckla 
dessa motståndsfickor. Få ämnen är lika väl lämpade att göra 
detta som filosofin. Reflektioner om universitetet och filosofin i 
vår samtida belägenhet kan med fördel ta sin utgångspunkt i det 
förhållandet, men då måste man först erkänna att den hum-
boldtska modellen i mångt och mycket faktiskt hör till historien. 
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Bildning, känsla och tänkande 

THOMAS KARLSOHN 

Ett utmärkande drag i många kritiska skildringar av de aka-
demiska institutionerna under efterkrigstiden är vidräkning-
arna med deras emotionella karaktärslöshet och liknöjdhet.1 
Detta drag går igen i åtskilliga länder i Västeuropa och Nord-
amerika där forskningen och systemen för högre utbildning 
expanderat och omdefinierats. Mönstret etableras i viss mening 
redan i mitten av 1960-talet när de första större konflikterna bröt 
ut under massuniversitetets initiala etableringsfas. När student-
erna under oroligheterna vid Berkeley i början av oktober 1964 
gav luft åt sin kritik skildrades exempelvis de samtida akade-
miska institutionerna och deras ledande företrädare som kalla, 
byråkratiska, mekaniska och känslomässigt nollställda. Den 
egna gemenskapen präglades däremot av innerlighet, mellan-
mänsklig affektion och samfälld, livgivande ilska.2 Detta språk-
bruk har sedan odlats i olika varianter under utbildningspoli-
tiska debatter.  

Sättet att relatera emotionellt till universitetet som institution 
har genomgått flera olika faser under de senaste femtio åren. 
Radikaliseringens tidevarv präglades i hög grad av föreställ-
ningar om förlust och alienation utifrån vilka samtidens stäm-
ningsläge kritiserades aktivt och offensivt. Under senare peri-
oder infann sig på många håll en mer melankolisk inställning 
där kritiken fick en uppgiven och distanserad klang samtidigt 
som olika varianter av akademisk nostalgi gavs ett ökat utrym-

1 En variant av den följande texten har tidigare publicerats på engelska som ”Bildung, 
Emotion and Thought”, i Søren S. E. Bengtsen & Ronald Barnett (red.), The Thinking 
University. A Philosophical Examination of Thought and Higher Education (Berlin: 
Springer, 2018). 
2 Jämför Hal Draper (red.), Berkeley. The New Student Revolt (Alameda: Centre for 
Socialist History, 1965). 
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me.3 Universitetet har under de senaste decennierna ofta fram-
ställts som en emotionellt indifferent eller rent apatisk miljö 
utan egentlig förmåga att alstra och rymma mänskligt begär.4 
Ibland har skildringarna av institutionens inre känsloliv även 
gestaltats i bilder av en förvisso emotionellt laddad men inte 
desto mindre socialt urartad institution. Särskilt i den nordame-
rikanska debatten har det cirkulerat många sådana bilder, och 
de har ofta återgivit konflikter kring political correctness, free 
spech och conduct on campus. 

Ett bland åtskilliga möjliga exempel från senare år på den 
sistnämnda varianten av akademisk emotionsbearbetning är 
den välkände teologen Paul Griffiths känslosamma farväl till 
Duke University, publicerat i maj 2017.5 Griffiths beskriver där 
sin egen långvariga och djupa förälskelse i universitetet och dess 
kunskapssökande. Denna förälskelse hotas nu eftersom institu-
tionen erövrats av konflikträdda administratörer och ideolo-
giskt motiverade kollegor. Dessa tillåter sig starka aggressioner 
gentemot motståndare samtidigt som de själva inte uthärdar 
den emotionella press som uppstår ur genuina meningsskilj-
aktigheter. Det öppna sanningssökande som universitetet är satt 
att gynna och skydda kräver en emotionell styrka som de ibland-
ade i allt lägre grad är i besittning av, tycks Griffith mena. 

Vittnesmålen om att akademins livsvärld är genomsyrad av 
känslor är oöverskådligt talrika, och beläggen från olika länder 
och perioder kunde mångfaldigas. Att göra sådana konkreta 

3 Signifikativa exempel är, bland många möjliga, Hans-Georg Gadamer, ”Die Idee 
einer Universität”, i Manfred Eigen m.fl. (red.), Die Ide eder Universität. Eine Stand-
ortbestimmung (Berlin: Springer, 1988) och Bill Readings, The University in Ruins 
(Cambridge: Harvard University Press, 1996). Om akademisk nostalgi, se Oili-
Helena Ylijoki, ”Academic Nostalgia. A Narrative Approach to Academic Work”, i 
Human Relations, vol. 58(5), 2005; Thomas Karlsohn, ”Akademisk nostalgi. Om 
känslor och gränser”, i Peter Josephson & Thomas Karlsohn (red.), Universitetets 
gränser (Göteborg: Arche Press, 2019). 
4 Jochen Hörisch, ”Det oälskade universitetet”, övers. Thomas Karlsohn, i Thomas 
Karlsohn (red.), Universitetets idé. Sexton nyckeltexter (Göteborg: Daidalos, 2016).  
5 Paul J. Griffiths, ”To the University, With Love”, Commonweal Magazine, 18 maj 
2017. Se även Peter Schmidt, ”Duke Professor Resigns After Facing Discipline for 
Challenging Diversity Training”, Chronicle of Higher Education, 9 maj 2017. 
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vittnesmål till objekt för detaljerad analys är en angelägen forsk-
ningsuppgift, men diskussionen i fortsättningen av denna text 
löper i stället längs ett annat spår. I den första delen (1.) av den 
nedanstående framställningen vill jag nämligen i mer generella 
termer kortfattat diskutera betydelsen av det faktum att univer-
sitetets emotionella sida inte tillräckligt inkluderats i våra försök 
att i systematisk reflexion och strukturerad forskning förstå och 
analysera vår egen verksamhet. Denna brist har – vill jag mena 
– negativa konsekvenser för universitetets möjligheter att vara 
en tänkande institution i genuin bemärkelse. Den har dessutom 
inte bara intern betydelse genom att den påverkar vår självför-
ståelse, utan den spelar också stor roll för de sätt på vilka veten-
skap och högre utbildning uppfattas och debatteras i offentlig-
heten. 

Vid sidan om att skissartat skärskåda begränsningarna i vår 
egen tids reflexion över universitetet som institution syftar den 
följande framställningen också till att lämna ett konstruktivt 
bidrag. Detta bidrag mejslas ut i den andra (2.) och tredje delen 
(3.) av texten genom att jag återvänder till universitetets idé-
mässiga förflutna och till ett begrepp som spelade en avgörande 
roll under det moderna universitetets själva etableringsfas i det 
tyska språkområdet, nämligen bildning (Bildung) i dess histo-
riska betydelser. 

Min diskussion om bildning utgår från ett antagande om det 
meningsfulla och nödvändiga i att återvända till det förflutna för 
att reaktivera både historiska erfarenheter och begreppsliga 
resurser. Såväl forskningsdiskussionen om vetenskap och högre 
utbildning som den offentliga debatten präglas i de flesta länder 
– om än i varierande grad – av historielöshet och presentism. De 
gånger forna tiders idéer tas i anspråk sker det dessutom ofta 
genom att dessa idéer lösgörs från sina historiska kontexter för 
att i stället brukas som om de stod över varje konkret traderings-
sammanhang. 

Den övertygelse som präglar den nedanstående framställ-
ningen är att historiska lärdomar om de ska ha någon varaktig 
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betydelse i nuet måste vara fast rotade i det förflutnas mång-
skiftande realiteter. Därför låter jag diskussionen om bildning 
inkludera en tämligen rikhaltig och omfattande redogörelse för 
omständigheterna i det förflutna och för de idéhistoriska förut-
sättningarna under den period då begreppet först blev en del av 
den pedagogiska och universitetspolitiska diskussionen. Främst 
tar jag fasta på de emotionella dimensionerna av begreppet. Det 
hör nämligen till saken att denna sida av bildning ofta har 
förbigåtts med tystnad när begreppet mobiliserats i debatten. 
Snarare har det förknippats med särskilda former av personligt 
grundad kunskapstillägnan och odlandet av generiska intellek-
tuella förmågor. Men icke desto mindre var bildning ursprung-
ligen ett begrepp som på ett markant sätt inkluderade det emo-
tionella som medium för mänsklig utveckling i både individuell 
och kollektiv mening. En viktig förklaring till det förhållandet är 
att idéerna om bildning hade tydliga förbindelser till religionens 
sfär. Det gällde såväl idéer om det enskilda lärande subjektet som 
idéer om betydelsen av bildning för samhälleliga institutioner. 
Och, vad mer är – de individuella respektive institutionella 
aspekterna hamnade på olika sätt i spänningsförhållande gent-
emot varandra. Just dessa spänningsförhållande rymmer, vill jag 
mena, tankematerial för en fördjupad reflexion över universi-
tetets öde idag. 

Den historiska framställningen i avsnitt (2.) och (3.) utgör 
merparten av den fortsatta undersökningen. Den är indelad så 
att den förstnämnda delen fokuserar på begreppet bildning i 
relation till det individuella bildningssubjektet medan den följ-
ande behandlar begreppet på den institutionella nivån och det 
moderna forskningsuniversitetets framväxt. I textens avslutande 
del (4.) närmar jag mig sedan kortfattat nuet och resonerar kring 
hur den föregående historiken kring bildningsbegreppet kan 
bidra till att vidga vår förståelse av känslornas roll i det aka-
demiska livet. Jag hävdar att begreppet använt på det sättet även 
kan bidra till att utveckla universitetet som en genuint tänkande 
institution. 
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BILDNING, KÄNSLA OCH TÄNKANDE 

1. Ingång: frånvaro i nuet I 

Trots att emotioner spelar en central roll i universitetets själv-
förståelse och självframställningar har de som nämnts fört ett 
ganska undanskymt liv i forskningens försök att förstå insti-
tutionen.6 Det beror förmodligen till en inte ringa del på att det 
moderna forskningsuniversitetet under hela sin existens – för-
visso av goda skäl – hyllat olika ideal om objektivitet och in-
tresselöshet.7 Dessa ideal har vanligen föreställts som emotion-
ellt neutrala, och det har i sin tur bidragit till att skapa intrycket 
av en akademisk tillvaro där existentiella och begärsmässiga 
angelägenheter i den subjektivt erfarna livsvärlden inte har 
någon plats. Känslorna har så att säga ramats in, dämpats och 
hållits på plats av institutionella normer och beteendekoder. Det 
förhållandet har i sin tur medfört att de ofta osynliggjorts helt 
eller alternativt kanaliserats in i mindre iögonenfallande, 
tempererade, socialt inkapslade och reglerade uttrycksformer. 

Underbetoningen av emotionerna har präglat såväl den uni-
versitetshistoriska litteraturen som den samhälls- och human-
vetenskapliga analysen av de akademiska institutionernas funk-
tionssätt i nutiden. Visserligen har en rad studier med olika 
inriktning publicerats.8 På det till universitetshistorien nära-

6 Härtill jämför diskussionerna i Thomas Karlsohn, ”On Emotions, Knowledge and 
Educational Institutions. An Explorative Essay”, Confero, vol. 4(1), 2016; Thomas 
Karlsohn, ”The Academic Seminar as Emotional Community”, Nordic Journal of 
Studies in Educational Policy, nr 2–3, 2016. 
7 Jämför t.ex. Robert Merton, ”The Normative Structure of Science”, i Merton, The 
Sociology of Science. Theoretical and Empirical Investigations (Chicago: University of 
Chicago Press, 1973); Peter Dear, ”From Truth to Disinterestedness in the Seven-
teenth Cenury”, Social Studies of Science, vol. 22(4), 1992; John Ziman, Real Science. 
What It Is, and What It Means (Cambridge: Cambridge University Press, 2004).  
8 Exempel är Marcia L. Bellas, ”Emotional Labor in Academia. The Case of Profes-
sors”, The Annals of the American Academy of Political Science, vol. 561, januari, 
1999; Rebekah Widdowfield, Rebekah, ”The Place of Emotions in Academic 
Research”, Area, vol. 32(2), 2000; Jeffrey R. Di Leo, ”Shame in Academe. On the Poli-
tics of Emotion in Academic Culture”, JAC. Journal of Rhetoric, Culture, & Politics, 
vol. 26 (1–2), 2006; Colin Beard, Sue Clegg & Karen Smith, ”Acknowledging the 
Affecive in Higher Education”, British Educational Research Journal, vol. 33(2), 2005; 
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liggande vetenskapshistoriska fältet har känslornas roll upp-
märksammats allt mer under de senaste årtiondena.9 Men det 
finns fortfarande – vilket forskare på området regelmässigt på-
pekar – åtskilliga uppgifter att gripa sig an när det gäller att för-
djupa vår förståelse av temat. Universitetet som arena för 
mänskligt känsloliv är kort sagt påtagligt närvarande när vi 
berättar om eller debatterar kring institutionen samtidigt som 
det ofta är frånvarande när vi forskningsmässigt undersöker 
samma institution och dess förflutna. 

En aspekt av det nämnda underskottet är att reflexionen 
över själva villkoren för universitetets intellektuella liv har för-
blivit ensidig eftersom den traditionellt betonat den kognitiva 
sidan av problematiken. Universitetet har inte sällan fram-
ställts som kroppslöst och uppfattats som en cerebral inrätt-
ning eller som en högborg för känslobefriad rationalitet be-
lägen på tryggt avstånd från den omedelbara vardagens kom-
plexa realiteter. Det förhållandet har dock inte bara medfört en 
alltför outvecklad intern självreflexion utan även fått effekter i 
universitetets externa relationer. Ett exempel från vår egen tid 
är den numera så ymnigt florerande förhoppningen om att 
forskning och högre utbildning enbart genom sin objektivitet 
och rationalitet ska kunna spela huvudrollen i återtagandet av 
en offentlighet som håller på att erövras av fake news och ir-
rationell populism. Med hjälp av vetenskapens ofelbara 
metoder och resultatens renodlat förnuftsbaserade övertyg-
elsekraft ska opinionerna ledas tillbaka från sina irrfärder och 
föras åter till moderniseringens och framstegets väg mot ljus-
nande horisonter. 

Billy Ehn & Orvar Löfgren, ”Emotions in Academia”, i Helena Wulff (red.), The 
Emotions. A Cultural Reader (Oxford: Berg, 2007); Nicholas Knouf, ”Whither the 
Libidinal University?”, Canadian Journal of Media Studies, vol. 7, 2010; Charlotte 
Bloch, Passions and Paranoia. Emotions and the Culture of Emotions in Academia 
(Farnham: Ashgate, 2012). 
9 Se vidare sammanfattningen i Otinel E. Dror, Bettina Hitzer, Anja Laukötter & Pilar 
León-Sanz, ”An Introduction to History of Science and the Emotions”, Osiris, vol. 
31, 2016. 
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Denna förhoppning närs som bekant både utanför och inom 
universitetet. Ett samtida och uppmärksammat uttryck för den 
är de evenemang som rymdes under paraplybeteckningen 
March for Science under våren 2017. I kölvattnet av den nyvalde 
president Trumps forskningsfientliga initiativ skapades aktions-
grupper världen över som ville fira sin – som man uttryckte det 
– ”passion for science.10 Trots detta emotionella grundackord 
byggde dock många de krav som uppställdes av demonstrant-
erna på föreställningen om en ren och neutral vetenskap som – 
om den bara befriades ur sina bojor – skulle äga förmågan att 
ställa det mesta tillrätta i samhället. Till exempel förespråkade 
många demonstranter evidensbasering av politiken för att gyn-
na framsteg och minska konflikter.11 

Sådana förhoppningar om vad de akademiska institution-
ernas verksamhet ska kunna åstadkomma är både vetenskaps-
sociologiskt naiva och universitetshistoriskt ogrundade. De 
underskattar trots den deklarerade passionen för vetenskapen 
grovt passionernas betydelse som komponenter i mellanmän-
skligt meningsutbyte och intellektuellt arbete. De visar till-
sammans med många liknande idéer som cirkulerar i vår samtid 
hur fattig vår förståelse av det genuina tänkandets innebörd och 
förutsättningar blivit. I sina mer utarbetade varianter är för-
hoppningarna dessutom problematiska i så motto att de är teck-
en på en grundläggande oförståelse för universitetets samhälls-
roll och politikens villkor. Vetenskapens uppgift är inte och kan 
inte vara att enkelt avgöra debatter och lösa politiska eller sociala 
konflikter. 

En möjlig utväg ur denna otillfredsställande situation är – vill 
jag hävda – att vända sig till det förflutna. Alltför sällan används 
universitetets idéhistoria som genuin resurs i den utbildnings-
politiska diskussionen, och alltför sällan behandlas äldre tiders 

10 Ed Yong, ”What Exactly Are People Marching for When They March for Science?”, 
The Atlantic, 7 mars 2017. 
11 Se Andrew Jewett, ”How the March for Science Misunderstands Politics”, The 
Atlantic, 21 april 2017. 
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diskussioner som källor till en levande, föränderlig tradition 
med bäring på nuet. En av anledningarna till det är förmodligen 
att det successivt under efterkrigstiden blivit allt svårare att 
erfara banden bakåt eftersom förändringsprocessen har varit så 
radikal och snabb. Flera kommentatorer har i enlighet med det 
frågat sig om det inte är ett misstag att överhuvudtaget förutsätta 
en institutionell kontinuitet. Kanske är universitetets krono-
logiska kontinuum i själva verket endast en produkt av retorik 
utan täckning i institutionella realiteter?12 Kanske bottnar våra 
svårigheter att klargöra vad det samtida universitetets idé inne-
bär i att den institution vi nu talar om är så olik alla de förlagor 
som historien tillhandahåller? När det historiserande språk-
bruket tycks helt utrangerat i många universitetspolitiska 
meningsutbyten återstår till sist kanske endast några lösryckta 
historiska fragment. Och dessa fragment gör sig på sin höjd vagt 
påminda under högstämda akademiska festtal när de för ett 
flyktigt ögonblick låter de närvarande erfara en förbindelse med 
någonting som existerat före dem. 

De tunnare och skörare banden till det som varit innebär 
dock även fördelar i jämförelse med tidigare perioder. När det 
förflutna inte längre framträder lika tydligt som förpliktigande 
ideal eller som bindande norm infinner sig nämligen möjlig-
heten att etablera ett mer dynamiskt förhållande till traditionen 
och att utan förutfattade meningar närma sig de nedärvda 
begreppen. Att historiens normerande kraft avklingar innebär 
alltså inte med nödvändighet att dess potentiella förmåga att tala 
till nuet minskar. Tvärt om förbättras i viss mening förutsätt-
ningarna för fruktbara omtolkningar och betoningsförskjut-
ningar som gör det tidigvarande levande i nuet på ett nytt sätt. 

12 Sven Widmalm, ”Är universitetet historia?”, i Peter Josephson & Thomas Karlsohn 
(red.), Universitetets gränser (Göteborg: Arche Press, 2019); Peter Scott, ”The Trans-
formation of the Idea of a University”, i Fred Inglis (red.), Education and the Good 
Society (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2004). 
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2. Bildning och individ i det förflutna 

En högst rimlig startpunkt för en historiskt orienterad diskus-
sion om känslornas betydelse för individens kunskapsbildning 
kunde vara antikens tänkande och inte minst Platons begrepp 
om eros.13 I det begreppet finns helt visst insikter som än idag är 
aktuella och giltiga. Ett antal försök har också gjorts att lansera 
eros som en intellektuell resurs i vår tids utbildningspolitiska 
debatt och i de konkreta undervisningspraktikerna.14 Det vore 
på flera sätt en positiv förändring om insikten om eros-begrepp-
ets aktualitet och relevans spred sig ytterligare. 

Trots detta faktum vill jag dock hävda att bildningsbegreppet 
har en viktig fördel i jämförelse med eros om vi vill använda det 
för att diskutera universitetsväsendets sätt att tankemässigt för-
hålla sig till och hantera känslor. Begreppets moderna variant 
formades nämligen åtminstone delvis i relation det framväx-
ande forskningsuniversitetet som samhällsinstitution. Det inne-
håller alltså idékomponenter som har bäring inte endast på 
individen utan också på de institutionella förhållanden som 
uppkommer under den moderna epoken.  

Jag utvecklar som sagt det institutionella perspektivet i det 
nedanstående, men innan vi närmar oss den delen av framställ-
ningen ska alltså innebörden av bildning och känsla i relation till 
den enskilda individen preciseras ytterligare. Begreppet har 
förvisso många innebörder och en rik historia.15 Men trots kom-

13 Härtill se exempelvis Jill Gordon, Plato’s Erotic World. From Cosmic Origin to 
Human Death (New York: Cambridge University Press, 2012). 
14 Kerry Burch, ”Eros as the Educational Principle of Democracy”, Studies in Philosophy 
and Education, vol. 18, 1999; Eve Tushnet, ”Eros and Education”, The Yale Free Press, 
september, 1999; Kathleen Hull, ”Eros and Education. The Role of Desire in Teaching 
and Learning”, The NEA Higher Education Journal, höst, 2002; Robi Kroflic, ”Eros and 
Education”, School Fields, vol. 14, 3–4, 2003; Emma Bell & Amanda Sinclair, 
”Reclaiming Eroticism in the Academy”, Organization, vol. 21(2), 2014. 
15 För vidare diskussioner, se Rebekha Horlacher, The Educated Subject and the 
German Concept of Bildung. A Comparative Culturel History (London: Routledge, 
2017); Helmut Danner, ”’Bildung’. A Basic Term of German Education”, Educational 
Sciences, nr 9, 1994; Reinhart Koselleck, ”Einleitung. Zur anthropologischen und 
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plexiteten och variationsrikedomen är det en central aspekt som 
måste lyftas fram, nämligen att begreppet syftar på en i det 
enskilda subjektet rotad intellektuell och emotionell utveck-
lingsprocess.  

Denna process tänks vara fri men ändå helt integrerad i den 
egna personliga existensen och sprungen ur en given själs-
förmåga som innebär att människan har kapacitet att rikta sig 
bortom sig själv. Hon kan genom att utgå från det egna över-
skrida sig själv och röra sig mot allt högre nivåer. Hon är i stånd 
att med bibehållen individualitet häva sig upp från det parti-
kulära till det universella, och därmed kan det enskilda bild-
ningssubjektet med alla dess olikartade kunskaper och specifika 
erfarenheter sammangjutas till en helhet. Det regulativa målet 
för denna rörelse är ytterst sett den fulla realiseringen av det sant 
mänskliga. Bildning står därför i motsatsställning till alla former 
av instrumentell inlärning där kunskaperna används utan när-
mare förbindelse med det som den lärande erfar som sin egen 
existens. 

Däremot innebar bildning när det ursprungligen 
etablerades som ett utbildningspolitiskt och utbildningsfilo-

semantischen Struktur der Bildung”, i Koselleck (red.), Bildungsbürgertum im 19. 
Jahrhundert. Teil II. Bildungsgüter und Bildungswissen (Stuttgart: Klett-Cotta, 1990); 
Günter Dohmen, ”Was heißt ’Bildung’?”, i Jürgen-Eckardt Pleines (red.), Bildungs-
theorien. Probleme und Positionen (Freiburg: Herder, 1978); Leonhard Froese, 
”Begriff- und Bedeutungswandel der Bildung”, i Jürgen-Eckardt Pleines (red.), 
Bildungstheorien. Probleme und Positionen (Freiburg: Herder, 1978); Rudolf Vier-
haus,”Bildung”, i Otto Brunner, Werner Conze & Reinhart Koselleck (red.), 
Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in 
Deutschland. Band 1 (Stuttgart: Ernst Klett, 1972); Ernst Lichtenstein, ”Bildung”, i 
Joachim Ritter (red.), Historisches Wörterbuch der Philosophie. Band 1 (Darmstadt: 
Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1971); Jürgen-Eckhardt Pleines, Bildung. 
Grundlegung und Kritik eines pädagogischen Begriffs (Heidelberg: Quelle & Meyer, 
1971); Franz Rauhut, ”Die Herkunft der Worte und Begriffe ’Kultur’, ’Civilisation’ 
und ’Bildung’”, i Wolfgang Klafki (red.), Beiträge zur Geschichte des Bildungsbegriff 
(Weinheim: Julius Beltz, 1965); Ilse Scharschmidt, Ilse, ”Der Bedeutungswandel der 
Worte ’Bilden’ und ’Bildung’ in der Literaturepoche von Gottsched bis Herder”, i 
Wolfgang Klafki (red.), Beiträge zur Geschichte des Bildungsbegriff (Weinheim: Julius 
Beltz, 1965). 
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sofiskt nyckelbegrepp inte att praktiskt användbara kunskaper 
per definition skulle vara överflödiga eller av ondo.16 Det 
viktiga var snarare att de måste vara integrerade i en specifik 
subjektiv helhet. Senare skedde dock en förskjutning där bild-
ning alltmer kom att beteckna renodlat intellektuell utveck-
ling.17 Men oavsett vilka kunskapsideal som förknippats med 
begreppet har det alltid förbundits med en strävan som leder 
ut ur det begränsade intima sammanhanget mot en större 
gemenskap. Bildning är således ett begrepp som förbinder och 
medierar mellan det enskilda och det allmänna, mellan det 
privata och den ömsesidigt delade kulturen. 

Trots betoningen av de intellektuella aspekterna i den tyska 
traditionen är bildning också ett begrepp som alltid burit på 
associationer till det emotionella registret. För att rätt förstå det 
förhållandet är det viktigt att betrakta en specifik aspekt av det 
begreppshistoriska ursprunget. Denna aspekt är kopplingen till 
den teologiska sfären och föreställningarna om själens form-
ande.18 Redan under medeltiden när själva ordet Bildung kom i 
omlopp i det tyska språket associerades det med föreställningar 
om den enskilda människans hänvändelse till Gud och med en 
andlig odling som inte enbart förverkligades genom neutral till-
ägnelse av kunskapsstoffet. 

En indikation på den religiösa härstamningen finns i etymo-
login. Tyskans Bildung handlade ursprungligen om att person-
ligen internalisera en bild av Kristus och att leva i hans efterföljd 
genom imitatio Christi. Processen var därför på djupet präglad 
av det mänskliga begäret, och att rätt stimulera, reglera och 
kanalisera detta begär uppfattades som en grundläggande för-

16 Jämför t.ex. resonemangen i Moses Mendelssohn, ”Om frågan: Vad innebär upp-
lysning?”, övers. Joachim Retzlaff, i Brutus Östling (red.), Vad är upplysning? (Stehag: 
Symposion, 1989), s. 71–75. 
17 Se Georg Bollenbeck, Bildung und Kultur. Glanz und Elend eines deutschen 
Deutungsmusters (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1996). 
18 Jämför exempelvis Lichtenstein, ”Bildung”; Vierhaus, ”Bildung”; Koselleck, ”Ein-
leitung: Zur anthropologischen und semantischen Struktur der Bildung”. 
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måga. Det enskilda subjektet härbärgerade resultatet av kun-
skapssökandet men det utgjorde därtill en emotionell reservoar 
i vilken detta stoff redan från början var nedsänkt. Dessa före-
ställningar om bildning blev för övrigt med tiden nära för-
bundna med de samtida idéerna om formandet av die schöne 
Seele, den sköna själen, som ytterst sett inspirerades av antikt 
tankegods för att sedan vidareutvecklas i pietistiska miljöer.19 

Utvecklingen av förbindelsen med idéerna om den sköna 
själen var bara en aspekt av den generella process som omtalats 
i termer av ett självständiggörande av bildningsbegreppet.20 
Begreppet bröts under andra halvan av 1700-talet i allt högre 
grad loss från det snävare kristet religiösa och teologiska sam-
manhanget för att i stället vävas in i samtidens bredare peda-
gogiska diskussioner. Ett symptomatiskt exempel finner vi hos 
Herder, hos vilken bildning formuleras som individens fria, 
epigenetiska självutveckling under det att begreppet expanderar 
enormt för att till sist även inkludera de allra mest övergripande 
tidsliga och rumsliga sammanhangen.21 Bildning är enligt detta 
synsätt en unik process som präglar den enskilda människan på 
ständigt nya sätt samtidigt som processen sammanhänger med 
de mest övergripande kulturella, historiska och naturliga för-
loppen. Hos Herder utvecklas därmed tankefigurer som senare 
går igen hos Hegel, den kanske mest centrale gestalten för 1800-
talets bildningstänkande.22 

19 Jämför Norton, The Beautiful Soul. 
20 Vierhaus, ”Bildung, s. 515. 
21 Johann Gottfried Herder, Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit. 
Band 1–2 (Berlin: Aufabau, 1965); Michael N. Forster, ”Bildung bei Herder und 
Seinen Nachfolgern. Drei Begriffe”, i Michael Winckler & Klaus Vieweg (red.), 
Bildung und Freiheit. Ein vergessener Zusammenhang (Paderborn: Ferdinand 
Schöningh, 2012). 
22 Jämför Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Andens fenomenologi, övers. Brian 
Manning Delaney & Sven-Olov Wallenstein (Stockholm: Thales, 2008). Om det 
moderna bildningsbegreppets förhistoria, se Thomas Karlsohn, Originalitetens 
former. Essäer om bildning och universitet (Göteborg: Daidalos, 2012), s. 63ff. 
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En i sin samtid mycket betydelsefull begreppsanvändning 
finner vi också i Friedrich Schillers centrala text i brevform om 
människans estetiska bildning, på svenska kallad Estetiska 
brev.23 Denna text kom på många sätt att utgöra idéfond för den 
framväxande tidiga romantiken. Den etablerade därigenom 
tänkesätt som snart framstod som självskrivna i relation till bild-
ningsbegreppet. Texten rörde sig kring en serie dikotomiska 
uppdelningar som enligt författaren kommit att prägla den dis-
harmoniska moderna perioden (i motsats till den harmoniska 
grekiska antiken). Det teoretiska skildes från det praktiska, 
plikten från böjelsen, formen från innehållet, det sinnliga från 
det andliga och så vidare. Om man schematiskt och svepande 
ska sammanfatta Schillers komplexa argumentation kan man 
säga att han som lösning lanserar den estetiskt skapande leken 
som möjligheten att överbrygga dylika klyftor. 

En aspekt av Estetiska brev som jag särskilt vill lyfta fram i 
detta sammanhang är att texten så tydligt ger uttryck för tanken 
på det sinnligas och det emotionellas betydelse som en väsentlig 
del av individens bildningsprocess. Modernitetens förödande 
uppspaltning av den mänskliga subjektivitetens olika sidor har 
enligt Schiller medfört att förnuftet renodlats under det att sinn-
lighet, känslor och begär lämnats därhän. Bildning innebär ur 
det perspektivet en återintegrering där emotionerna kultiveras 
på samma sätt som förnuftet och att dessa två sidor bringas i 
harmoni med varandra. I en idealt gestaltad bildningsprocess 
kommer därför de olika domänerna i människans inre att sträva 
mot samma mål, och människan kommer att vara i besittning 
av böjelser och viljor som står i samklang med rationaliteten och 
ytterst sett med sanningen själv. 

Bakgrunden till denna idé var högst konkret, vilket också 
framskymtar på flera ställen i Schillers brev. Den franska revolu-
tionen och dess urartning under jakobinerna var nämligen den 

23 Friedrich Schiller, Schillers estetiska brev, övers. Göran Fant (Södertälje: Kosmos, 
1995). 
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allt överskuggande historiska händelse – tillsammans med en 
allt genomsyrande påverkan från Kants kritiska filosofi – som 
bestämde textens innehåll.24 Liksom för hela den generation 
Schiller tillhörde var händelserna i Frankrike avgörande för det 
intellektuella skapandet.25 Revolutionen var enligt honom sam-
ma andas barn som upplysningstänkandet och representerade 
en långt driven ensidig betoning på det abstrakta förnuftet, helt 
avskilt från sinnlighet och känslor. När väl de politiska pas-
sionerna fick utlopp hos de breda – och för högtflygande filoso-
fiska ideal oemottagliga – massorna visade sig därför kraftut-
vecklingen helt sakna riktning och spärrarna mot våldet var 
obefintliga. Renodlat förnuft utan ett vidhörande kultiverat 
emotionsliv visade sig i sina yttersta konsekvenser vara en 
ytterligt destruktiv företeelse. 

Viktigt att notera är att Schillers argumentation inte på något 
sätt innebar att en förment spontant och äkta emotionalitet 
spelades ut mot ett artificiellt och korrumperande förnuft. Åt-
skilliga framställningar – inte minst i den något äldre forsk-
nings- och översiktslitteraturen – av den period som kommit att 
gå under beteckningen romantiken har annars ofta givit luft åt 
uppfattningen att reaktionen mot upplysningen syftade till att 
frigöra de äkta och djupa emotionella skikten inom varje män-
niska på bekostnad av ytlig rationalitet. Därigenom skulle den 
genuina mystiken ha spelats ut mot det falska förnuftet. För 
Schiller och hans samtida var dock alla sådana tankar djupt 
främmande vid denna tid (även om de delvis odlats av honom 
själv och ett antal andra författare i Sturm und Drang-rörelsen 
under tidigare årtionden). För dem bestod uppgiften i att med-
vetet kultivera och forma det emotionella i samklang med för-
nuftets verksamhet. 

24 Lesley Sharpe, Friedrich Schiller. Drama, Thought and Politics (Cambridge: Cam-
bridge University Press, 1991). 
25 Nikolas Dörr, ”Friedrich Schiller und die Französische Revolution. Die Rezeption 
der französischen Revolution bei Schiller und anderen deutschen Intellektuellen”, 
MRM. Menschen Rechts Magazin, nr 1, 2006. 
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Vad innebar då konkret känslans kultivering för de tänkare 
som utvecklade det moderna begreppet om bildning kring 
sekelskiftet 1800? Ja, det råder ingen tvekan om att det mest 
tongivande sättet att närma sig temat bestod att väcka och vårda 
kärlekskänslan.26 Bildning innebar kort sagt i sitt väsen att vårda 
och utveckla varje enskild individs förmåga till att ge och ta emot 
kärlek. Just denna emotion hade nämligen – som ett resultat av 
upplysningstänkandets dominans – enligt många av den 
romantiska generationens språkrör förlorat sin ställning. Nu såg 
man som sin uppgift att återföra kärleken till den centrala posi-
tion den en gång hade i kulturen och människans medvetande 
under den kristna perioden. Först genom den kraft som låg i 
kärleken kunde det emotionella bringas i samklang med för-
nuftet, och på så sätt förverkligades individens sanna själv-
realisering. ”Endast genom kärleken och kärlekens medvetande 
blir människan till människa”, som Friedrich Schlegel uttryckte 
det i ett av fragmenten.27 

Sammankopplingen av bildning och kärlekskänslan kring 
sekelskiftet 1800 kan utan vidare ses som en del i den sensi-
bilisering av kulturen som präglade andra halvan av 1700-talet.28 
Den ingår helt visst i det mönster av framväxande idéer som för 
in människans känsloliv i den allmänna kulturens mitt och gör 
dem till vad som kallats för ett ”kulturellt subsystem”.29 
Känslorna fick – i en tid där äldre institutioner förändrades till 
sin innebörd och till viss del förlorade sin normerande kraft – en 
mer framskjuten roll som handlingsorienterande och socialt 
integrerande. Men lika tydligt är att det emotionella så som det 

26 Se vidare Frederick C. Beiser, The Romantic Imperative. The Concept of Early 
Modern German Romanticism (Cambridge: Harvard University Press, 2003), s. 103ff. 
27 Friedrich Schlegel, ”Ideen”, i Kritische Friedrich Schlegel-Ausgabe. Erste Abteilung. 
Band 2 (Paderborn: Ferdinand Schöningh, 1967), s. 263. 
28 Se vidare bl.a. Anthony Giddens, The Transformation of Intimacy. Sexuality, Love, 
and Eroticism in Modern Societies (Stanford: Stanford University Press, 1992); Niklas 
Luhmann, Liebe als Passion. Zur Codierung von Intimität (Frankfurt am Main: 
Suhrkamp, 1994). 
29 Werner Faulstich, Die bürgerliche Mediengesellschaft (1770–1830) (Göttingen: 
Vandenhoek & Ruprecht, 2002), s. 103. 
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tematiserades kring sekelskiftet 1800 inte bara fyllde ett tomrum 
när traditionella institutionella strukturer inte längre var giltiga. 
Det sattes också av många – ofta med hjälp av bildningsbegrepp-
et – i konkret relation till och tänktes genomsyra förnyade sam-
hälleliga institutioner. Det gällde inte minst universitetet. 

3. Bildning och institution i det förflutna 

I kommentarlitteraturen har man ibland hävdat att diskus-
sionen om bildning hos den tyska romantiska generationen 
kring sekelskiftet 1800 begränsade sig till abstrakta teorier om 
det individuella lärande subjektet. Därför skulle denna genera-
tion ha saknat preciserade tankar om reformerade utbildnings-
institutioner.30 Möjligen har ett sådant påstående fog för sig om 
man begränsar perspektivet snävt till den innersta kretsen av 
Frühromantiker verksamma i Jena.31 Men man behöver inte 
söka långt utanför denna krets innan man finner att inspira-
törerna och arkitekterna bakom de nya ideal, strukturer och 
praktiker som växte fram mot slutet av 1700-talet och början av 
1800-talet ofta använde bildning i relation till forskning och ut-
bildning i konkret mening. Ja, flera ledande företrädare för den 
generation tyska intellektuella kring sekelskiftet 1800 som just 
lyfte fram och använde sig av begreppet för att tänka kring 
pedagogik och utbildningsfrågor var också engagerade i den 
konkreta samtida debatten kring skola och universitet.32 Dess-
utom betonade de starkt den emotionella aspekten när de 
skapade sina tankar om de nya utbildningsinstitutionerna, vilket 
i hög grad gäller tidens nya visioner om universitetet. 

30 Se till exempel Beiser, The Romantic Imperative, s. 105. 
31 Ernst Behler, Frühromantik (Berlin: de Gruyter, 1992); Ernst Behler & Jochen 
Hörisch (red.), Die Aktualität der Früromantik (Paderborn: Ferdinand Schöningh, 
1987). 
32 Härtill se exempelvis diskussionen i Heinz-Elmar Tenorth, ”Was heißt Bildung in 
der Universität? Oder: Transzendierung der Fachlichkeit als Aufgabe universitärer 
Studien”, Die Hochschule, nr 1, 2010. 
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En gestalt som hade en stark ställning i den romantiska 
generationen kring sekelskiftet 1800 var Friedrich Wilhelm 
Joseph Schelling. Han formulerade tidigt långtgående idéer om 
ett förnyat universitet där bildning tänktes vara den grund-
läggande och allt genomsyrande principen. Framför allt 
skedde det i de föreläsningar om metoden för akademiska stu-
dier som han höll i Jena strax efter sekelskiftet 1800.33 Schelling 
målade där upp ett brett spektrum av idéer, förhållningssätt 
och praktiker som han menade borde prägla de moderna 
universitetsstudierna. Han argumenterade skarpt för universi-
tetets autonomi gentemot staten samtidigt som han på ett för 
tiden nytt sätt förordade det originella vetenskapliga arbetet 
som de akademiska institutionernas främsta uppgift. Schelling 
betonade också starkt att kunskapsområdena höll på att falla 
isär i den moderna specialiseringens tidsålder men att de nu 
återigen måste undersökas som den organiska helhet de 
ontologiskt sett är. 

Ett intressant förhållande är att Schelling i sina föreläs-
ningar så starkt betonade att universitetets inre liv måste vara 
genomströmmat av emotioner för att fungera väl. Univer-
sitetet var i egenskap av bildningens plats emotionellt laddat, 
ett sammanhang där känslor kultiverades och där en stark och 
ren kärlek till kunskapen idealt sett bildade grunden för all 
verksamhet. Ett exempel på hur Schelling tänker sig att denna 
kärlek manifesterar sig konkret i institutionen är hans ingå-
ende karakterisering av den ömsesidiga relationen mellan 
lärare och student.34 Denna relation måste enligt Schelling vara 
nära, personlig och intensiv. Endast på så sätt kunde kun-
skapen bli till någonting levande med verklig betydelse för 
människans bildning. 

33 Friedrich Wilhelm Joseph Schelling, Föreläsningar om metoden för akademiska 
studier, övers. Richard Matz (Göteborg: Daidalos 1988). 
34 Se vidare Thomas Karlsohn, ”On Humboldtian and Contemporary Notions of the
Academic Lecture”, i Peter Josephson, Thomas Karlsohn & Johan Östling (red.), The 
Humboldtian Tradition. Origins and Legacies (Leiden: Brill, 2014). 
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Ytterligare ett exempel på liknande tankar kring bildning, 
känsla och institution finner vi hos Friedrich Daniel Ernst 
Schleiermacher, också han en tongivande figur i den romantiska 
rörelsen med tydliga universitetspolitiska intressen. I Schleier-
machers omfattande och ofta åberopade programtext från 1808 
för ett tänkt universitet i Berlin åskådliggjordes samma grund-
idéer som i Schellings föreläsningsserie.35 Universitetet och dess 
bildningsprocess skulle idealt sett vara genomsyrat av känslor, 
närmare bestämt av en affektion mellan insitutionens inbyggare 
som simultant riktade sig mot sanningssökandet och sanningen 
själv. Schleiermacher beskrev bland annat den akademiska var-
dagspraktiken som en fri och känslomässigt starkt laddad 
gemenskap som växte fram mellan de inblandade i forsknings-
verksamheten. 

Fler provstycken på kopplingen mellan bildning, känsla och 
institution från perioden kring sekelskiftet 1800 hade kunnat 
nämnas här. Men de exempel som jag anfört är tillräckliga för 
att gå vidare till ett par poänger som jag vill göra. Det är för det 
första uppenbart att föreställningarna hos den typ bildnings-
teoretiker jag här nämnt om vad ett universitet är och bör vara 
ur ett perspektiv är sammankopplade med religionen. Uni-
versitetet och dess bildning kan närmare bestämt tolkas som 
ett slags Ersatzreligion, en ersättningsreligion i den tilltagande 
sekulariseringens tidsålder.36 Det är ingen tillfällighet att så 
många av religionens tänkesätt och praktiker kommer att – i 
nya former – beledsaga det moderna forskningsuniversitetet 
när det växer fram. Professorerna omtalas som ett prästerskap, 
universitetets arbetsgemenskaper beskrivs som ett slags för-
samlingar, den akademiska föreläsningen uppfattas som en 

35 Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher, ”Gelegentliche Gedanken Über Univer-
sitäten im deutschen Sinn. Nebst einem Anhang über eine neu zu errichtende”, i 
Ernst Anrich (red.), Die Idee der deutschen Universität. Die fünf Grundschriften aus 
der Zeit ihrer Neubegründung durch klassischen Idealismus und romantischen 
Realismus (Darmstadt: Hermann Gentner, 1956). 
36 Se vidare Thomas Karlsohn, ”The Idea of the University and the Process of Secu-
larization”, PARSE Journal, nr 4, 2017. 
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sorts predikan och så vidare. Och den känsla som görs till 
centrum i detta tänkande är kärlekskänslan – både som den 
uppstår mellan dem som är delar av gemenskapen och i rela-
tion till sanningen själv. Ett medvetet kultiverande och ut-
vecklande av denna känsla – en tanke med tydliga anor i den 
kristna kulturen – är enligt det moderna forskningsuniver-
sitetets ledande inspiratörer oumbärligt. 

Den i universitetshistorisk forskning ofta förekommande 
beskrivningen av perioden kring sekelskiftet 1800 som en 
sekulariseringens tid då universitetet bröt sig loss från kyrkan är 
således endast delvis sann. Både de individuella självuppfatt-
ningarnas och de institutionella idéernas område lever de reli-
giösa impulserna kvar långt fram, ja det är egentligen först under 
efterkrigstiden som sekulariseringen i denna speciella mening 
på allvar gör sig påmind inom universitetets värld. Det gäller 
alltså inte endast föreställningarna om bildning och känsla som 
institutionell företeelse utan också som individuell. Som vi 
minns från det föregående avsnittet var begreppet även på den 
nivån präglat av återklanger från teologins och den kristna 
religionens sfär. 

Att temat bildning och känsla är kopplat till religionen är 
således klart. Men hur ser denna koppling ut? Vid första påse-
endet kan det tyckas som att övergången från det individuella 
sammanhanget till de överindividuella samhällsinstitutionerna 
är problemfri hos de tänkare i den romantiska generationen som 
diskuterar temat. Men vid närmare betraktande visar sig rela-
tionen mellan bildning, emotion och religion vara mer kom-
plicerad. Faktum är nämligen att den religiösa idékomponenten 
i det tänkande som fokuserar begreppet kring sekelskiftet 1800 
har ett specifikt ursprung som gör den mer passande på den 
individuella nivån än på den institutionella. Bildning som 
modernt begrepp formades nämligen i hög grad i relationen till 
den pietistiska strömningen i det tyska protestantiska länd-
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erna.37 Pietismen framhöll på ett nytt sätt den enskilde troendes 
innerlighet samt de spontana gemenskapernas och studiernas 
primat över den traditionellt institutionaliserade luterska orto-
doxin. Rörelsen tog fasta på vars och ens uppgift att i det dagliga 
livet sträva mot helgelse och perfektion i livsföringen. Man 
betonade individens relation till Gud och det allmänna prästa-
dömet på bekostnad av fastlagda dogmer och nedärvda kyrkliga 
strukturer. Pietismen uppmuntrade därför vars och ens självin-
trospektion samtidigt som den inspirerade till möten mellan 
människor bortom den officiella religionsutövningens sam-
manhang. 

På grund av kritiken gentemot den traditionsbundna kyrk-
liga institutionen ser vi i pietismen en påtaglig ambivalens inför 
etablerade utbildningsinstitutioner. Å ena sidan växte flera så-
dana institutioner fram under rörelsens egid, och åtskilliga av de 
ledande företrädarna var exempelvis verksamma inom uni-
versiteten. Å andra sidan kritiserades vetenskapen och värdet av 
institutionellt överlåten kunskap ifrågasattes enligt ett mönster 
som syns redan i den första reformationsvågens sätt att relatera 
till det traditionella (katolska) universitetet och inte minst 
klosterväsendet. 

Denna spänning mellan det institutionella och det anti-
institutionella är tydligt urskiljbar hos den av pietismen starkt 
påverkade Herder, och den gör sig också i viss mening påmind 
hos de utbildningstänkare som inspirerades av honom kring 
sekelskiftet 1800, exempelvis Schelling och Schleiermacher. 
Universitetet kan visserligen hos de sistnämnda tänkarna upp-
fattas och framställas som ett slags ersättningskyrka, men å 
andra sidan tenderar de faktiskt inte sällan att se samma institu-
tion som ett potentiellt hinder för det spontana, levande, dyna-
miska och fria intellektuella livet. 

Särskilt framträdande tycks denna dubbelhet vara om vi 
betraktar hur universitetstänkarna kring 1800 hanterar den 

37 Härtill se exempelvis Horlacher, The Educated Subject and the German Concept of 
Bildung, s. 11ff. 
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emotionella sidan av bildningsbegreppet. Som vi sett är de å ena 
sidan övertygade om att känsloanimeringen av institutionen är 
viktig för dess reformering. Denna känsloanimering sker som vi 
minns via en kontrollerad och medveten kultivering av lärares 
och studenters emotioner så att de utvecklar en befriande kärlek 
till varandra och till de uppgifter de är satta att lösa. Känslan 
tänks som en aspekt av bildningserfarenheten vilken via institu-
tionen ska harmonieras med förnuftet snarare än att sättas i 
motsatsställning till detsamma. 

Å andra sidan framträder institutionen faktiskt hos univer-
sitetstänkarna kring 1800 ofta som hinder för de äkta känslornas 
fria spel i den spontana intellektuella gemenskapen. I bägge de 
exempel som nämndes ovan – Schellings och Schleiermachers 
programtexter – skildras känslan som spontant växande inifrån 
människan snarare än som uppväckt genom själva institu-
tionens funktionssätt. När lärares och studenters affektion fram-
manas i texterna är det annorlunda uttryckt alltid som en förete-
else alstrad ur subjektets inre och inte som en återspegling av en 
präglande struktur. Trots engagemanget för universitetets refor-
mering och anpassning till den moderna tiden döljer sig i detta 
förhållningssätt ett mått skepsis inför institutioner som jag tror 
bland annat härrör pietistiska misstänksamheten gentemot den 
officiella kyrkan och de officiellt bindande dogmerna och ritual-
erna. Ytterst sett tycks den romantiska generationen genom sitt 
moderna bildningsbegrepp faktiskt odla en – förvisso oftast vagt 
artikulerad – dröm om den fria egalitära känslo- och tanke-
gemenskapen bortom alla nedärvda, världsliga institutionella 
sammanhang. 

4. Utgång: frånvaro i nuet II 

Vart leder oss denna historiska utläggning om vi sätter den i 
relation till vår samtids problem? Jag skulle vilja avsluta med att 
lyfta fram två aspekter av utbildningsdiskussionen kring sekel-
skiftet 1800 och förbinda dem med nuet. Den första gäller rela-
tionen mellan bildning och individ, den andra gäller bildning 
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och institution. Bägge dessa aspekter är i alltför hög grad från-
varande i nuet. 

En grundläggande insikt som ligger nedlagd i det moderna 
begreppet om bildning är att det finns en oupplöslig förbindelse 
mellan den enskilda människans förnuftsanvändning och det 
emotionella rum där denna användning äger rum. Denna insikt 
härrör ytterst sett från de förmoderna, antika och inte minst 
kristna föreställningarna om begärets givna roll i individens 
kunskapstillägnan. Den har dock inte sällan lämnats obeaktad 
när bildningsbegreppet har tagits i anspråk i senare tiders utbild-
ningspolitiska diskussioner. En anledning till det torde vara att 
den moderna epoken generellt har haft en tendens att under-
trycka, omformulera eller förneka förbindelserna mellan 
känslornas och förnuftets psykologiska och existentiella register. 
Det emotionella har ofta förknippats starkt med oförutsäg-
barhet, irrationalitet eller rentav mysticism. Visserligen har det 
under de över tvåhundra åren som gått sedan det moderna 
begreppet om bildning fick sina första konturer också gjorts 
åtskilliga försök att utveckla tankar kring kultiveringen av det 
mänskliga känslolivets och dess roll i kunskapsprocesserna eller 
kring känslor som ett slags tänkande i egen rätt.38 Men huvud-
tendensen har ändå varit valhänthet och förnekelse i relation till 
det emotionella. 

Det vore utan tvekan av stort värde om denna aspekt av 
bildningsbegreppet kunde göras mer närvarande i vår samtids 
diskussioner om universitetet. Inte minst gäller det föreställ-
ningen om emotionerna som ett skikt inom den mänskliga 
subjektiviteten vilket hos var och en av oss måste tillgängliggöras 
och formas i relation till förnuftet och dess legitima krav. Att till 
exempel åter föra fram kärleken till sanningen som möjlig att 
framkalla och kultivera i det intellektuella livet tycks mig viktigt 
av flera skäl. Ett av dessa skäl är att vi på så sätt klargör vad som 
krävs av oss själva som verksamma inom de akademiska institu-

38 Ett uppmärksammat exempel är Martha C. Nussbaum, Upheavals of Thought. The 
Intelligence of Emotion (Cambridge: Cambridge University Press, 2001). 
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tionerna. Lika mycket som vi riktar uppmärksamheten mot de 
förvisso oundgängliga vetenskapliga idealen om balanserad 
objektivitet, rimlig bevisföring och förutsättningslös argumen-
tation måste vi därför också framhäva att dessa ideal för sin 
överlevnad och rätta realiserings skull måste stödjas av ett begär 
genom vilket vi förmår knyta det vi vet till det vi känner. På så 
sätt skulle vår passion for science – för att återknyta till mitt in-
ledande exempel med den senaste tidens akademiska interven-
tioner i offentligheten – bli till någonting mycket mer välgrundat 
och stabilt än det som nu ofta bjuds när vetenskapen ska 
försvaras mot populism och anti-intellektualism i det offentliga 
rummet. Om vi dessutom mer genomtänkt än vad som nu ofta 
är fallet kunde uppfatta vår affektion för sanningen som en 
känsla möjlig och önskvärd att överföra på våra studenter skulle 
vår verksamhet än mer kunna bidra till den kulturella odling 
som motverkar förytligande och brutalisering av det gemen-
samma meningsutbytet. 

Så långt om bildning, känsla och individ. Den andra aspekten 
jag vill lyfta fram såhär avslutningsvis rör alltså den institu-
tionella nivån. Som vi minns finns på denna nivå en spänning i 
den typ av tänkande kring universitetet som tog form under 
årtiondena runt sekelskiftet 1800. Å ena sidan för man fram de 
akademiska institutionerna som helt beroende av emotionella 
laddningar för att upprätthålla grundfunktioner som forskning 
och undervisning på ett önskvärt sätt. Å andra sidan präglas 
programförklaringarna kring det moderna universitetet ofta av 
ett slags otematiserad skepsis inför institutioners möjligheter att 
alstra och befästa eftersträvansvärda emotionella reaktions-
mönster och därigenom berika det intellektuella arbetet. 

Den spänning och osäkerhet kring känslokultiveringens 
möjligheter och villkor inom det moderna universitetet som 
präglar delar av bildningstänkandets tradition sammanhänger 
som vi minns med en modern, väsentligen protestantisk och 
pietistiskt influerad ambivalens kring institutioners betydelse 
för människans emotionella liv. Denna ambivalens tycks nu 
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snarast ha förstärkts och inte sällan ha övergått i ren antipati i en 
tid där samhällsinstitutionerna generellt sett har destabiliserats 
och de allmänna attityderna kan beskrivas som verkande i det 
som kallats för ”ett anti-institutionellt modus”.39 En i många 
länder mycket vanlig och i breda lager välspridd uppfattning 
idag säger att universitetet är en monolitisk institutionell koloss 
som tar död på den levande känslan, begränsar den fria krea-
tiviteten och genom sin påbjudna konformism kväver den äkta 
intellektualiteten. Förvisso finns det – som de flesta med inblick 
i verksamheten torde kunna intyga – ofta både ett och flera korn 
av sanning i sådana påståenden. Men inte desto mindre innebär 
vårt många gånger alltför enkla avfärdande och vår ofta in-
stinktivt negativa hållning gentemot universitetet att vi från-
säger oss ansvaret för att skapa och upprätthålla den symboliska 
pregnans som måste omgärda verksamheten om den ska vara 
meningsfull och fungera väl. Dessutom skyms då ofta de reella 
möjligheter som faktiskt existerar för den forskare, lärare eller 
student som vill låta institutionen alstra begär och frambringa 
den intellektuella intensitet som gör verksamheten meningsfull. 

Ifråga om relationen mellan emotion och institution tycks 
mig den tradition som präglat den anglosaxiska universitets-
historien och som vi oftast benämner liberal education mer 
insiktsfull än den tyska traditionen kring bildning. Där har man 
vanligen på ett mer utvecklat sätt reflekterat över institutionens 
konkreta gestaltningar av de emotionella relationerna mellan 
lärare och student och mellan kollegor. Det beror till viss del – 
vill jag mena – på att denna tradition i flera avseenden är mer 
katolskt än protestantiskt influerad i sin förståelse av den institu-
tionella gemenskapens betydelse för att inlemma och forma den 
enskilda individen emotionellt och individuellt. Jag ska inte 
utveckla det temat här, det är värt en egen separat undersökning. 
Men jag vill ändå markera ståndpunkten att en framtida 
reflexion över universitetet som en tänkande institution – om 

39 Anton C. Zijderveld, The Institutional Imperative. The Interface of Institutions and 
Networks (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2000), passim. 
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den vill göra anspråk på att bära verklig frukt med näringsinne-
håll som nuet förmår tillägna sig – har all anledning att söka på 
olika håll i idéhistorien. 

Sist och slutligen: bildning i den mening som jag diskuterat 
begreppet i denna artikel har sedan länge gjorts till föremål för 
kritik.40 Samtidigt har det under de dryga två sekler som gått 
varit en mer eller mindre självklar referenspunkt i diskussionen 
om universitetet. I vår egen tid tycks det emellertid som att fler 
kommentatorer än tidigare uppfattar begreppet som elitistiskt, 
apart, alltför idealistiskt eller till och med helt irrelevant. Och det 
finns utan tvekan inslag i den äldre bildningstraditionen vilka 
historien utrangerat som överflödiga eller illa lämpade i mass-
universitetets och demokratins tidevarv. Men den innehållsliga 
rikedomen och komplexiteten innebär också att vi kan låta det 
förflutna tala meningsfullt till nuet genom att vi tar fasta på nya 
tankemöjligheter som ligger dolda i begreppshistorien. Och det 
är först genom sådana förbindelser med det förflutna som 
universitetet kan bli en tänkande institution i djupare mening. 

40 Jämför t.ex. Friedrich Nietzsche, ”Über die Zukunft unserer Bildungs-Anstalten. 
Sechs, im Auftrag der ’Academischen Gesellschaft’ in Basel gehaltene, öffentliche 
Reden”, i Werke. Band 3, red. Karl Schlechta (Darmstadt: Wissenschaftliche Buch-
gesellschaft, 1997); Theodor W. Adorno, Theorie der Halbbildung (Frankfurt am 
Main: Suhrkamp, 2006). 
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Filosofi i det populistiska tillståndet 
Filosofins och universitetets uppgifter i ljuset av  
Ortega y Gassets diagnos av samtidens kris1 

MARTIN WIKLUND 

Vilken roll spelar den samhälleliga situationen för frågan om 
filosofins uppgift? Att samhällets förändring kan förändra filo-
sofins frågor och intresseområden är knappast kontroversiellt, 
men kan den även ge skäl att omformulera själva sättet att 
bedriva filosofi? Om samhällets karaktär är avgörande för frågan 
om filosofins uppgift, hur formuleras egentligen föreställningen 
om det nutida samhället? Kan samhällets förändring och dess 
betydelse för filosofins uppgift själv göras till en fråga för filo-
sofisk analys och reflektion? 

Åren kring 1930 behandlade José Ortega y Gasset i ett flertal 
texter och föredrag frågor om universitetets och filosofins upp-
gifter. Det finns påtagliga paralleller mellan argumentationen i 
Universitetets uppgift (Misión de la universidad) och hans analys 
av det moderna Europa i Massornas uppror (La rebelión de las 
masas). Frågorna om filosofins och universitetets uppgift be-
arbetades inte som interna filosofiska frågor utan mot bakgrund 
av samhällsutvecklingen. På liknande sätt finns det väsentliga 
beröringspunkter mellan föreläsningsserien ”Vad är filosofi?” 
(Qué es filosofía?) och Ortegas allmänna analys av det moderna 
europeiska samhällets förändring. I den här artikeln riktar jag 
uppmärksamheten mot det ömsesidiga beroendet mellan 
Ortegas analys av det moderna samhällets kris och texterna om 
filosofins och universitetets uppgifter. 

1 Ett särskilt tack riktas till Helge Ax:son Johnsons Stiftelse för det forskningsstipen-
dium som möjliggjort arbetet med denna artikel. På ett mer generellt plan har detta 
arbete även främjats av ett stipendium från Erik och Gurli Hultengrens fond för filo-
sofi som möjliggjorde en forskningsvistelse vid arkivet och biblioteket på Fundación 
José Ortega y Gasset – Gregorio Marañon i Madrid. Tack riktas även till personalen 
vid FOM, särskilt dir. Javier Zamora Bonilla, Isabel Ferreiro och Jorge Cano. 
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Den moderna europeiska kulturens kris och behovet av ett 
nytt förnuft 

Redan i boken El tema de nuestro tiempo från 1923, där Ortega 
formulerade behovet av en ny form av förnuft, sattes frågan om 
filosofins nya riktning i samband med samhället och kulturens 
förändring. I motsättning till både den moderna rationalismens 
rena förnuft och dess sentida vitalistiska men irrationalistiska 
negation, var det angeläget att finna en överskridande dialektisk 
syntes i form av ett ”vitalt” eller levande förnuft. Den moderna 
filosofins kris och det moderna Europas kulturella kris hängde 
samman. Gårdagens värden och tro på ”kulturen” som mål för 
utvecklingen hade förlorat sin legitimitet, eftersom de upp-
fattades ha för svag betydelse för ”livet”. Med förlusten av denna 
grund hade Västerlandet hamnat i desorientering och det var 
nödvändigt att utveckla en ny grund. När rationalismen, 
naturalismen och positivismen hade uppstått hade de varit vitalt 
förankrade och motiverade, men nu hade de förlorat sin livs-
kraft. Inom politikens sfär hade det rationalistiska försöket att 
ahistoriskt anpassa verkligheten till det rena förnuftets principer 
kommit till uttryck i revolutionernas epok och gjort livet till ett 
instrument för att tjäna idéerna i stället för att låta idéerna tjäna 
livet. En sådan upprorisk utopism kunde bara leda till besvikelse 
och skeptisk livsleda. För att ta sig ur denna kris behövdes ett 
nytt sätt att förstå vad förnuft innebär, som var mer förankrat i 
livet och berett att ta hänsyn till den omgivande verkligheten och 
dess historiska föränderlighet. Att formulera ett sådant förnuft 
var enligt Ortega filosofins uppgift, dess ”tema i vår tid”.2 

För att formulera filosofins uppgift försökte Ortega tyda 
tidens tecken och artikulera filosofins historiska situation, ur-
skilja mönster i symptomen och söka sig till grunden för det 
västerländska samhällets kulturella kris. Liknande tankefigurer 
återkommer i texterna från åren kring 1930 där han vidareut-

2 José Ortega y Gasset, ”El tema de nuestro tiempo”, Obras Completas III (Madrid: 
Taurus, 2005), s. 557–652. 
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vecklade samtidsdiagnosen och arbetet med att formulera en ny 
riktning för filosofin. 

Den moderna filosofins skeppsbrott  

Föreläsningsserien ”Vad är filosofi?” hölls våren 1929 för en 
större och mer blandad publik än vanligt. Bakgrunden var att 
Ortega, liksom ett flertal andra professorer, hade sagt upp sig i 
protest mot regimens nedstängning av universitetet i Madrid 
och brutala agerande i samband med studentprotester mot en 
universitetsreform. Kursen förlades därför efter den första före-
läsningen till teatern Sala Rex vid Puerta del Sol och senare 
under kursens gång till den större teatern Infanta Beatriz, på 
grund av den allt större publiktillströmningen.3 

Det som av rubriken att döma kan uppfattas som en allmän 
introduktion till filosofi var i själva verket en filosofisk under-
sökning av filosofi som sådan, vilket Ortega också förberedde 
publiken på. Inledningsvis påpekade han att filosofins situation 
hade förändrats jämfört med några decennier tidigare. För 30 år 
sedan hade intresset för filosofi i det allmänna medvetandet varit 
svagt, medan det nu fanns en ny hunger efter idéer. Filosofin och 
dess plats i det offentliga livet var uppenbarligen historiskt för-
änderliga.4 

Grundtemat för historia borde enligt Ortega vara att visa hur 
historiska fenomen som exempelvis en viss filosofi eller ett visst 
politiskt system bara kunde ha utvecklats av en typ av människa 
som levde vid en viss tid. I grunden för filosofins föränderlighet 
fanns således människans föränderliga liv och förhållningssätt. 
Vad hade motivet varit för filosofins tillbakadragande och vad 
var motivet för dess ökade betydelse i samtiden? 

Under ett antal århundraden hade fysiken ockuperat filoso-
fins marker. Fysikens dominans var inte bara ett resultat av dess 

3 Javier Zamora Bonilla, Ortega y Gasset (Barcelona: Plaza & Janés, 2002), s. 280–284. 
4 José Ortega y Gasset, ”¿Qué es filosofía?”, Obras Completas VIII (Madrid: Taurus, 
2008), s. 233–374; se s. 235f. 
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höga kunskapskvalitet, utan hade varit knuten till den praktiska 
nytta man hade av sådan kunskap för att tillfredsställa sina 
intressen. Dess ställning var ett typiskt uttryck för en viss sorts 
människa och en viss epok, den borgerliga människan och den 
borgerliga tidsåldern, en människotyp inriktad på det materiella 
och på bekvämlighet i motsättning till tidigare epokers priori-
tering av kontemplation. Mer grundläggande än frågor om 
vetenskaplighet var därför frågan om vilken sorts livsorientering 
som präglade en epok och den förändrade inställningen till det 
kontemplativa respektive det aktiva, praktiska livet. Under de 
synliga förändringarnas yta kunde man spåra djupare för-
ändringar i den europeiska människans struktur, ”i den mänsk-
liga själens inälvor”.5 

Särskilt perioden 1840–1900 hade varit en mörk period för 
filosofin, en utpräglat anti-filosofisk period, framhöll Ortega. 
Fysikens sociala framgångar hade medfört en fysikens imperial-
ism. Filosofin hade börjat skämmas för att den inte var som 
fysiken och reducerats till kunskapsteori i fysikens tjänst. Mer 
grundläggande frågor som exempelvis vad kunskap och sanning 
är eller om det finns olika kunskaps- och sanningsformer hade 
därmed förblivit oreflekterade, på liknande sätt som epoken 
hade präglats av konventioner om konst, moral och politik som 
inte ifrågasattes. 

Efter 200 års strävan efter ökad bekvämlighet hade bekväm-
lighet förlorat sin lockelse. Samtidigt hade relativitetsteorin och 
kvantfysiken ifrågasatt den klassiska fysikens grundprinciper 
och öppnat marken för filosofins underjordiska nivå. När 
marken vacklade under fötterna vände man sig åter till filosofin 
för att söka fast mark, en ny orientering för att kunna leva och 
handla. 

Att fysik inte längre fungerade som ett självklart ideal för 
kunskap, öppnade samtidigt utrymmet för olika vetenskapers 
egenart och kunskapsformer. Men vad för slags kunskap var 

5 Ortega y Gasset, ”¿Qué es filosofía?”, Obras Completas VIII, s. 245. 
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filosofi? Filosofi hade inget givet objekt eller någon given metod. 
Den hade inga givna regler att följa, eftersom den också ställde 
frågan vilka dessa regler borde vara. Filosofin behövde därför 
enligt Ortega själv ges en filosofisk behandling, vilket ju också 
var temat för föreläsningsserien. 

Vändningen till filosofi motsvarade ett behov av kunskap om 
helheten, ett slags världsbild. ”Vi behöver ett integrerat perspek-
tiv […]. Utan kardinalpunkter skulle våra steg sakna orien-
tering.”6 Helhetsperspektivet kunde förstås som det system av 
sanningar och värden som utgjorde den kulturella grunden för 
varje epok.7 Denna helhet skulle inte på något vis ogiltigförklara 
de olika vetenskapernas giltighet, utan snarare integrera och 
strukturera dem i en ny syntes. 

Filosofins rötter låg vare sig i vetenskapen eller i metafysiken, 
utan i det som föregår fysiken – ”antefysiken” (la antefísica) – 
det mänskliga livet. Livet präglas enligt Ortega av ett ständigt 
problemlösande. Vetenskaperna kunde i det perspektivet förstås 
som ett sätt att söka lösningar på problem. Men människan var 
inte bara ett praktiskt problemlösande djur, utan hade också en 
kontemplativ dimension som gick utöver det nödvändiga. Män-
niskan gör inte bara livet lätt för sig, utan komplicerar det också 
genom att förvandla det som föreligger till frågor och problem.8 
Även denna aspekt kan ses som en uppgörelse med den 
moderna epokens inriktning på praktisk nytta och bekväm-
lighet, i motsättning till det kontemplativa livet. 

Filosofins karaktär av problematisering hängde vidare sam-
man med dess typiska krav på att inte acceptera något utan 
kritisk prövning. Filosofin sökte sig bortom doxa och ifrågasatte 
även de mest plausibla av övertygelser. I den moderna filosofin 
hade sökandet efter en säker utgångspunkt präglats av Des-
cartes. Problemet med Descartes systematiska tvivel var dock att 
det inte var tillräckligt radikalt. En mer grundläggande realitet 

6 Ortega y Gasset, ”¿Qué es filosofía?”, Obras Completas VIII, s. 263. 
7 Ortega y Gasset, ”¿Qué es filosofía?”, Obras Completas VIII, s. 256. 
8 Ortega y Gasset, ”¿Qué es filosofía?”, Obras Completas VIII, s. 272. 
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än det tänkande som det systematiska tvivlet ledde fram till som 
evident, var den förenade existensen av ett jag och dess omvärld 
– ”livet”. Bara via sakerna i min omvärld kan jag upptäcka mig 
själv, påpekade Ortega. Den idealism som präglat den moderna 
filosofin sedan Descartes hade i stället föreställt sig en upp-
delning i två olika substanser, medvetande och värld, subjekt 
och objekt, och att det senares verklighet bestod i att vara när-
varande för medvetandet. En mer grundläggande förutsättning 
för detta medvetande och uppdelningen mellan subjekt och 
objekt var dock ”livet”. Själva filosoferandet kunde därför förstås 
som en aktivitet som hade sin grund i ”livet”. 

En ny uppgift för filosofin var nu att undersöka ”livets” vara-
form, som en ny mer grundläggande verklighet. För att förstå 
den räckte varken den antika filosofins begrepp för ett kosmiskt 
vara eller den moderna filosofins kategorier för subjektivitetens 
varaform, eftersom de präglades av en förståelse av vara som 
oföränderligt. I stället krävdes nya kategorier, avpassade 
efter ”livets” specifika varaform. 

I de avslutande föreläsningarna identifierade Ortega några 
grundläggande drag hos ”livet” så som det framträder för oss 
människor. För det första kännetecknades ”att leva” av ett själv-
reflexivt drag: att leva innebär att vara medveten om att man 
existerar, till skillnad från en sten som existerar men inte vet om 
att den är en sten. Ytterligare ett drag var medvetenhet om den 
värld som omger en, till skillnad från stenen. Vår värld i denna 
betydelse motsvarar det som påverkar oss. Det kan inte finnas 
något liv, enligt Ortega, om det inte utspelar sig inom ett visst 
område, där man ser saker och varelser, där man älskar och 
hatar olika företeelser, begär dem eller fruktar dem – ”allt liv är 
att leva tillsammans med vissa omständigheter”.9 Vidare är livet 
något som är oss givet, som vi är utkastade i, och ett problem 
som vi själva måste lösa. Människor känner av tvånget att välja 
mellan olika möjligheter, till skillnad från varaformen hos en 

9 Ortega y Gasset, ”¿Qué es filosofía?”, Obras Completas VIII, s. 355. 
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gevärskula, vars bana är given på förhand. Livet består i hög grad 
av att välja vad det ska vara, vilket har den paradoxala följden att 
det är en form av vara som består i vad det ska vara men ännu 
inte är, snarare än vad det är. Det innebär, påpekade Ortega, att 
man lever föregripande en möjlig framtid, att man i ljuset av 
denna framtid tar med sitt förflutna i beräkningen och utifrån 
den nuvarande situationen försöker förverkliga den föreställda 
framtiden.  

Filosofin förankrades på detta vis i det mänskliga livet, som en 
verksamhet som hör till livet, motiverad av problem som uppstår 
inom livet, men också som ett sökande efter det obetingade och 
ett problematiserande av grunden för våra föreställningar, norm-
er och förhållningssätt. En viktig aspekt var också att ställa frågor 
och söka svar om helheten, om den bakgrund mot vilket allt annat 
framträder. När denna och våra mest grundläggande övertygelser 
förlorade sin trovärdighet, vände man sig till filosofin för att 
formulera en ny övertygelse om det värdefulla och det verkliga för 
att kunna orientera sig i tillvaron och för att rädda sig från kaos. 
Filosofin hade i det avseendet uppgiften att formulera en grund-
läggande orientering som motsvarar den situation av desorien-
tering och de frågor som en grundvalskris ger upphov till. Det 
gällde även den moderna filosofins och ontologins kris: ”över-
skridandet av idealismen är den stora intellektuella uppgiften, vår 
epoks höga historiska uppdrag, ’vår tids tema’”.10 Den nya för-
nuftsvitalistiska ontologin och upptäckten av ”livet” som en mer 
grundläggande realitet, utgjorde i Ortegas resonemang ett his-
toriskt sätt att överskrida såväl den antika filosofins substans-
realistiska vara som den moderna filosofins idealistiska med-
vetande-vara.  

För den läsare som är bekant med Heideggers tänkande är 
parallellerna iögonfallande och Ortega nämnde Heideggers 
Vara och tid som en viktig inspirationskälla. Det innebär inte att 
Ortegas filosofi bör tolkas som ett passivt och okritiskt över-

10 Ortega y Gasset, ”¿Qué es filosofía?”, Obras Completas VIII, s. 334. 
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tagande av Heideggers idéer. Snarare innebar läsningen av 
Heidegger att Ortega omformulerade ett projekt som han redan 
hade påbörjat och sedan vidareutvecklade i en delvis annan 
riktning.11 

I föreläsningsserien ”Vad är filosofi?” var samhället utanför 
filosofin inte särskilt närvarande, vilket kan förefalla förvånande 
med tanke på att filosofin skulle förankras i ”livet”. För att se 
sambandet mellan frågan om filosofins uppgift och det moderna 
samhällets kris behöver vi se närmare på Ortegas samtida texter 
som undersöker ”livet” mer konkret. En av dessa texter är Mas-
sornas uppror som publicerades 1930.12 

En diagnos av det samtida Europa 

Massornas uppror, vars titel bidragit till en del missförstånd, kan 
på ytan framstå som en politisk debattbok snarare än en filoso-
fisk text. Men det finns skäl att ta fasta på vad Ortega själv skriver 
i förordet till den franska utgåvan för att värja sig mot missför-
stånd: ”Varken den här boken eller jag är politiska. Det ämne 
som det talas om här föregår politiken och hör till dess under-
skikt. Mitt yrke är som gruvarbetarens dunkla underjordiska 
arbete.”13 

11 Jmf José Lasaga Medina, ”La madurez del filósofo: los cursos de los años treinta”, i 
Javier Zamora Bonilla (red.), Guía Comares de Ortega y Gasset (Granada: Comares, 
2013), s. 69–89 (s. 88). Se även Zamora Bonilla, Ortega y Gasset, s. 282–287. 
12 Boken var baserad på artiklar som Ortega hade publicerat i den spanska tidningen 
El Sol 1929–1930. Se förteckningen i Ortega y Gasset, Obras Completas IV (Madrid: 
Taurus, 2005), s. 907. 
13 Ortega y Gasset, ”Prólogo para franceses”, s. 349–372, Obras Completas IV, citat s. 
364. Förordet för den franska översättningen skrevs 1937, men redan i den ursprung-
liga boken påpekas samma sak: ”Jag upprepar för den läsare, som tålmodigt följt mig 
till denna punkt, att de fakta, som jag här anfört, icke i första hand böra givas politisk 
innebörd. Den politiska aktiviteten, som är den verksammaste och mest påtagliga i 
det offentliga livet, är tvärtom den sista produkten av andra, djupare liggande och 
mindre påtagliga. Oemottagligheten för lärdomar i politiken skulle heller icke vara så 
avgörande, om den icke stammade ur en djupare liggande och mera konstitutiv 
omottaglighet.” José Ortega y Gasset, Massornas uppror, övers. Alf Ahlberg (Stock-
holm: Natur och Kultur, 1934), s. 63. 
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Enligt Ortega finns den mest grundläggande sanningen om 
en epok varken i dess abstrakta idéer, dess kulturuttryck eller i 
dess materiella produktionsförhållanden, utan i de djupare 
övertygelser och förhållningssätt som ligger till grund för epok-
ens filosofi, kultur och politik.  

Diagnosen av livet i det tidiga 1900-talets Europa tog sin 
utgångspunkt i den figur som satte sin prägel på det offentliga 
livet i samtiden – ”massmänniskan”. Massmänniskan hade inte 
skapat sig själv och var inte ett uttryck för individuella tillkorta-
kommanden, utan ett förhållningssätt som formats historiskt i 
relation till omständigheterna, liksom mänskligt liv i allmänhet. 
De mest betydelsefulla omständigheterna i det sammanhanget 
var naturvetenskapens och teknikens utveckling, industrial-
iseringen och den liberala demokratin som hade möjliggjort en 
väldig befolkningstillväxt och skapat enorma möjligheter för 
människor att tillfredsställa sina önskemål. Ett problem med 
denna utveckling var att man inte hade lyckats eller satsat på att 
kultivera den stora mängden människor, utan bara gett dem 
tekniska kunskaper för att hantera de maskiner och organi-
sationer som utvecklingen frambringat. 

Det är viktigt att understryka att Ortegas begrepp om mass-
människan skiljer sig på viktiga punkter från den allmänna dis-
kurs om ”massan” som förekom i början av 1900-talet.14 Texten 
innehåller flera explicita markeringar om att massmänniskan 
inte ska uppfattas som de lägre klasserna eller någon viss social 
kategori, utan ska förstås som en människotyp och ett förhåll-
ningssätt som återfinns i alla klasser. Flera av de exempel som 
Ortega tar handlar om den utbildade medelklassen.15 

Typiskt för denna massmänniska var enligt Ortega en före-
ställning om nutidens överlägsenhet gentemot tidigare epoker 
och att göra nutiden till norm. Tidigare generationer hade man 

14 Se t.ex. Staffan Källström, ”Massan, eliten och civilisationens framtid”, i Nils 
Runeby (red.), Framstegets arvtagare. Europas idéhistoria, 1900-talet (Stockholm: 
Natur och Kultur, 2016), s. 23–42. 
15 Ortega, Massornas uppror, s. 103. 
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inget att lära av och inget att tacka för. Man tenderade att ta det 
existerande samhället för givet och brydde sig inte om att det 
hade skapats historiskt och av andra människors ansträng-
ningar. 

Trots oviljan att lära av andra tyckte man sig ha rätt att på-
dyvla andra sina åsikter och även att driva igenom dem med våld 
vid behov. Det var ett förhållningssätt som präglades av into-
lerans mot avvikare, mot det individuella och mot det kvalifi-
cerade och extraordinära. Den som inte var som andra eller 
som ”folk i allmänhet” riskerade att avfärdas och tystas ned eller 
helt enkelt elimineras och avrättas. Ortega skriver: 

Under syndikalismens och fascismens fanor framträder för 
första gången i Europa en människotyp, som icke bryr sig om, 
att ange skäl och att ha rätt, utan helt enkelt är fast besluten 
att driva sin vilja igenom. Detta är något nytt: rätten att icke 
behöva ha rätt, ”oresonlighetens reson”.16 

Detta förhållningssätt, rätten att ge sig själv rätt oavsett om man 
har rätt eller inte, motsvarade massmänniskans oförmåga att 
lyssna: ”Varför lyssna, när hon själv redan vet allt vad hon 
behöver veta?”17 Därför präglades politiken i massmänniskans 
tid av den direkta aktionen: att helt enkelt driva igenom de egna 
åsikterna och om så behövdes med våld. Den växande stats-
makten hade via demokratin gett massmänniskan ett mäktigt 
verktyg att driva igenom sina egna uppfattningar och tysta all 
opposition. 

Ingenting förråder nutidens andliga habitus mera tydligt än 
att antalet av de länder, där det finns en opposition, blir allt 
mindre. Nästan överallt trycker en likformig massa på stats-
apparaten och förtrycker varje oppositionell grupp.18 

16 Ortega, Massornas uppror, s. 69. 
17 Ortega, Massornas uppror, s. 67. 
18 Ortega, Massornas uppror, s. 72. 
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I motsättning till dessa tendenser framhöll Ortega betydelsen av 
”civilisation” och ”kultur” som han identifierade med en vilja till 
gemenskap: ”Man är ociviliserad och barbarisk i samma grad 
som man är hänsynslös mot sin nästa.”19 För att leva tillsam-
mans krävdes någon form av grundläggande normer som 
respekteras och som man kan vädja till, även för att över-
huvudtaget kunna föra meningsfulla politiska diskussioner. 

Det duger icke att tala om idéer eller meningar, om man icke 
erkänner någon instans, som sitter till doms över dem, inga 
normer, på vilka man i diskussionen kan åberopa sig. Dessa 
normer äro kulturens grundvalar. Jag har här icke att göra 
med deras innehåll. Vad jag vill säga är blott, att det icke 
finnes någon kultur, om det icke finns några normer, på vilka 
både vi och våra motståndare kunna åberopa oss. Det finns 
ingen kultur, om det icke finns några normer för den sociala 
sammanlevnaden. Det finns ingen kultur, där det icke finns 
någon vördnad för vissa teoretiska grundsanningar.20 

Den dominerande rollen i det nutida samhället innehades enligt 
Ortega av de borgerliga yrkena, av specialutbildade yrkesgrupp-
er som ingenjörer, läkare och lärare. Den som klarast repre-
senterade den här gruppen var vetenskapsmannen, men veten-
skapsmannen utgjorde samtidigt själva urtypen för massmän-
niskan, en modern barbar.21 

Vetenskapsmannens, specialistens och fackexpertens sär-
skilda karaktär utmärktes av att vara kunnig inom sin lilla sfär, 
men okunnig om det mesta annat. Problemet var att han ten-
derade att behandla frågor som han var okunnig om med sam-
ma auktoritet som när han uttalade sig i frågor han faktiskt 
hade specialkunskaper om. Specialiseringen hade gjort att 
vetenskapsmannen, som på ytan kunde framstå som mass-

19 Ortega, Massornas uppror, s. 71. 
20 Ortega, Massornas uppror, s. 67f. 
21 Ortega, Massornas uppror, s. 103. 
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människans motsats, inom de flesta av livets områden betedde 
sig på samma okvalificerade men självgoda sätt som massmän-
niskan.22 

Som nämndes i början av det här avsnittet motiverades ana-
lysen av massmänniskan av intresset av att synliggöra de grund-
läggande övertygelser och förhållningssätt som präglade nutid-
en, i linje med Ortegas historiska och förnuftsvitalistiska per-
spektiv. Det moderna Europa och 1800-talets grundläggande 
övertygelser befann sig nu i kris och det var därför nödvändigt 
att formulera nya övertygelser. Det hörde till varje epoks uppgift 
att uppfinna och utveckla en sådan övertygelse som motsvarade 
den historiska och kulturella situationen, men vad Ortegas sam-
tidsdiagnos ledde fram till var att det nya samhället egentligen 
inte kunde sägas ha skapat någon ny kultur eller någon ny 
moral. Nutidssamhället präglades av frånvaro av kultur och 
utgjorde endast en negation av den tidigare epokens övertyg-
elser. I bokens sista avsnitt, ”Vi äro framme vid grundprob-
lemet”, beskrev Ortega det grundläggande problemet som en 
frånvaro av moraliska normer och förpliktelser hos nutidsmän-
niskan: 

han tror sig ha rätt till allt och förpliktelse till intet. Vare sig 
han maskerar sig som reaktionär eller revolutionär, kommer 
han efter någon tvekan att beslutsamt visa varje plikt ifrån sig 
och därvid utan att själv ana grunden därtill känna sig i be-
sittning av obegränsade rättigheter.23 

Liksom massmänniskan typiskt kännetecknades av självöver-
skattning saknade han respekt för andras uppfattningar, för sak-
kunskap och argument och vägrade att underordna sig någon 
som helst instans bortom sig själv. Inga värden eller kvaliteter 
respekterades, såvida de inte uppfattades som det man redan 
ville och tyckte. Problemet förvärrades av specialiseringen, ”den 

22 Ortega, Massornas uppror, s. 104–107. 
23 Ortega, Massornas uppror, s. 181f. 
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själsliga åderförkalkningen” och självöverskattningen, och den 
stora klyftan mellan de mäktiga redskap som den tekniska ut-
vecklingen och den växande staten erbjöd och förmågan att 
hantera dessa möjligheter på ett respektfullt, ansvarsfullt och 
klokt sätt. 

Vad säger nu detta om filosofins uppgift? Massornas uppror 
är inte ett verk om filosofi, men bör förstås som ett filosofiskt 
verk, som filosofi i praktiken. Vad innebar filosofi underförstått 
i det sammanhanget? I linje med det förnuftsvitalistiska per-
spektiv som utvecklades i Vår tids tema och fördjupades i före-
läsningarna om ”Vad är filosofi?”, borde den filosofiska verk-
samheten vara förankrad i ”livet”. En uppgift för filosofin var att 
analysera det samtida ”livets” grundstruktur – de förhållnings-
sätt och övertygelser som präglade epoken, vilket i detta fall 
motsvarades av ”massmänniskan”. En annan aspekt utgjordes 
av kritisk problematisering – analysen i Massornas uppror ledde 
fram till vad grundproblemet bestod i. Det var en krisanalys och 
en samtidsdiagnos. 

Vad säger det om relationen mellan filosofins uppgift och 
samhällets förändring? I Ortegas fall hämtades inte föreställ-
ningarna om samhällets förändring och kris utifrån, utan var en 
del av filosofins arbete. Frågan om det grundläggande i sam-
hällets förändring gjordes till en egen filosofisk fråga. På lik-
nande sätt gjordes frågan om filosofins filosofihistoriska situ-
ation till en filosofisk fråga och till föremål för analys i linje med 
det historiska och förnuftsvitalistiska perspektivet. 

En väsentlig skillnad mellan analysen av filosofins nutida 
situation och analysen av massmänniskan som den nutida epok-
ens grund, är att den förra ledde fram till en positiv idé om vad 
filosofi borde vara i den nya epoken, medan den senare kom 
fram till att den nutida epoken i praktiken inte levde upp till vad 
som skulle motsvara ett framsteg. Vad kunde man göra i för-
hållande till massmänniskoanalysens pessimistiska slutsats?  
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Universitetets uppgift i ”okulturens” epok 

Samma år som Massornas uppror publicerades höll Ortega 
även en föreläsning om universitetets uppgift vid universitetet 
i Madrid med rubriken ”Universitetets uppdrag” (”Misión de 
la universidad”).24 Föreläsningen utvidgades i en serie artiklar 
som publicerades kort därefter som en liten bok. Spanien 
befann sig vid den här tiden i ett övergångsskede mellan Primo 
de Riveras diktatur som hade fallit i början av 1930 och ersatts 
av monarki med general Berenguer vid styret, och de växande 
kraven på att införa republik, vilket också skedde året därpå, 
den 14 april 1931. En tidigare universitetsreform som gav stu-
denter från religiösa utbildningsinstitutioner särskilt förmån-
liga möjligheter hade gett upphov till kraftiga studentprotester, 
men dessa hade slagits ned hårt av regimen. Nu hade Ortega 
blivit inbjuden av studentföreningen vid universitetet för att 
tala om en möjlig reform av akademin. Många studenter 
önskade att han som en ledande intellektuell i Spanien skulle 
gå i bräschen för förändringen och tydligt ange en politisk 
riktning. Under flera decennier hade han drivit på reformer av 
olika slag för att modernisera spansk politik och kultur och han 
var en av de professorer som engagerade sig i frågan om uni-
versitets reformering.25 

Vad hade Ortega att säga om universitets uppgift? Till att 
börja med vände han sig mot att det skulle räcka med att peka ut 
vissa brister och att rätta till dem. Viktigare än att rätta till vissa 
brister var att artikulera idéer som angav vad det riktiga och 
eftersträvansvärda skulle vara. Den grundläggande frågan borde 
därför handla om universitetets uppgifter.26 

För att besvara frågan om universitetets uppgift behövde 
man först se vilka uppgifter eller funktioner universitetet faktiskt 

24 José Ortega y Gasset, ”Misión de la universidad”, Obras Completas IV, s. 529–568, 
1032–1041. 
25 Zamora Bonilla, Ortega y Gasset, s. 280f, 310f. 
26 Ortega y Gasset, ”Misión de la universidad”, Obras Completas IV, s. 532. 
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fyllde. Den första av dessa var yrkesutbildning för så kallade 
intellektuella yrken, som exempelvis advokater, läkare och skol-
lärare. En andra uppgift bestod i forskning och utbildning av nya 
forskare. Ortega satte in dessa uppgifter i ett längre historiskt 
perspektiv och pekade på hur de europeiska universiteten sedan 
1800 hade förstärkt inriktningen på forskning och minskat 
vikten av yrkesutbildning. Lösningen för framtiden kunde dock 
inte bestå i att fortsätta i samma riktning och göra alla till 
forskare. Samhället behövde trots allt bara ett litet antal forskare, 
men många yrkesutbildade.27 

Vid sidan av kurser som motsvarade de båda uppgifterna 
yrkesutbildning och forskning hade många universitet mer 
generella kurser i cultura general28 med inriktning på historia 
och filosofi. Men sådana kurser framstod främst som dekoration 
eller som en kvarleva från förr, eftersom syftet med dem hade 
blivit oklart. För att förstå vad syftet var med denna överblivna 
rest, behövde man jämföra med en tidigare epok. I det medeltida 
universitetet hade utbildning i cultura general utgjort själva 
helheten: filosofi, teologi och artes liberales. Sådana kurser hade 
inte bara varit dekoration, utan motsvarade det system av idéer 
om världen och människan som de dåtida människorna hyste. 
Kultur definierade Ortega här som ”el sistema vital de las ideas 
en cada tiempo”, det levande systemet av idéer i en viss epok. 
Dessa idéer, om de var levande, var det som människor lever 
utifrån och motsvarade grunden för en epok, eller det under-
jordiska skikt av övertygelser som ger form åt världen i en viss 
epok. För att kunna orientera sig i livet, som utan kultur hade 
karaktär av meningslöst kaos, behövde människan leva utifrån 
något slags övertygelser om världen och ha viss kännedom om 
den nutida kulturens koordinater. ”Utan idéer kan vi inte leva 

27 Ortega y Gasset, ”Misión de la universidad”, Obras Completas IV, s. 535–537. 
28 Cultura general betyder bokstavligt ”allmän kultur” men motsvaras på svenska 
ungefär av ”allmänbildning”. 
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på ett mänskligt sätt.”29 Kultur i den här meningen var alltså allt 
annat än bara dekoration eller ett ytligt tillägg.  

Vad hade hänt med denna dimension av cultura general 
inom universitetet? I det moderna universitetet hade forskning 
fått en framskjuten plats vid sidan av yrkesutbildning, medan 
den kulturförmedlande funktionen däremot nästan helt hade 
avskaffats. Det var typiskt för den nutida kulturen att en stor del 
av dess innehåll härstammade från vetenskapen, men vetenskap 
var inte detsamma som kultur. Blott vetenskap kunde man inte 
leva på.30 

Samtidens karaktär av katastrof berodde enligt Ortega i hög 
grad på att genomsnittseuropén inte hade något levande idé-
system som svarade mot nutiden och dess problem. I den 
meningen utgjorde medeleuropéen i form av ingenjörer, läkare, 
advokater och vetenskapspersoner, den nya barbaren: förvisso 
mer kunnig och yrkesutbildad än någonsin men också mer 
obildad. ”Idag – motsatt vissa förutfattade meningar och fan-
tasier – går vi igenom en epok av fruktansvärd obildning. 
Kanske har genomsnittsmänniskan aldrig varit så långt under 
sin egen tid och utföra det som tiden kräver av henne.”31 

Här framgår en tydlig parallell mellan texten om universitetet 
och Massornas uppror. Vad analysen av massmänniskan, med 
den högt specialiserade vetenskapsmannen som typisk repre-
sentant, visade var att Europa hade inträtt i en epok av frånvaro 
av kultur, frånvaro av grundläggande normer och övertygelser. 

För att förvandla genomsnittsmänniskan till en bildad män-
niska var det nödvändigt att vid universitetet på nytt skapa en 
ambitiös utbildning i kultur och i ett levande system av idéer för 
samtiden. Det krävde, hävdade Ortega, en överföring av det 
levande idésystem som nått full utveckling i den föregående 
generationen till den nya generationen, så att denna skulle kun-

29 Ortega y Gasset, ”Misión de la universidad”, Obras Completas IV, s. 538. 
30 Ortega y Gasset, ”Misión de la universidad”, Obras Completas IV, s. 538f. 
31 Ortega y Gasset, ”Misión de la universidad”, Obras Completas IV, s. 539; citat 559. 
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na leva på nivå med sin egen tid och det som den historiska 
situationen krävde. Universitetets kärna, dess första uppgift, 
borde därför vara kulturförmedling eller kulturöverföring mel-
lan generationer.32 

För att fylla den nya uppgiften ville Ortega se en ny fakultet 
för kultur där det skulle undervisas i, inte en sammanfattning av 
innehållet i vetenskapens discipliner, utan den kulturellt och 
vitalt betydelsefulla bild av världen och människan som dis-
ciplinerna erbjöd. Dessutom skulle man undervisa om disciplin-
ernas kunskapsformer, hur man utvecklar kunskap inom dem, 
om disciplinernas grundprinciper och hur dessa har utvecklats 
historiskt. På så vis skulle studenten bli medveten om det speci-
fika med den värld och den världsbild som människor levde 
med i nutiden.33 

Det problem med kunskapsutvecklingen och vetenskapens 
specialisering som Ortega hade pekat på, krävde både en ny inte-
gration av vetande och kunskap om hur man skulle hantera till-
växten av vetande. Det var nödvändigt att skapa ordning i veten-
skapen genom att organisera vetandet. Det var också nöd-
vändigt att levandegöra vetenskapen, att ge den en form som 
gjorde den kompatibel med det mänskliga liv som vetenskapen 
trots allt var till för. Annars skulle människor tappa intresset för 
vetenskap.34 

Den nya kulturfakultetens discipliner behövde således ha en 
systematisk och syntetisk karaktär, vilket också gjorde det nöd-
vändigt att utveckla en särskild form av vetenskaplig förmåga 
som inte hade odlats hittills: förmågan att integrera. Det krävde 

32 Ortega y Gasset, ”Misión de la universidad”, Obras Completas IV, s. 540, 550, 556, 
559. 
33 Ortega y Gasset, ”Misión de la universidad”, Obras Completas IV, s. 559. 
34 Ortega y Gasset, ”Misión de la universidad”, Obras Completas IV, s. 562. För den som 
tycker sig se likheter mellan Ortegas idéer och Husserls Krisis-föredrag från 1935, kan 
det vara värt att notera att Ortega behandlade en liknande problematik redan i El tema 
de nuestro tiempo (1923) och höll de här föredragen 1930, alltså flera år före 1935. Ortega 
var inte okänd för Husserl och Ortega besökte Husserl i hans hem 1934 på en resa till 
Tyskland. Zamora Bonilla, Ortega y Gasset, s. 396. 
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en särskild form av specialisering – specialisering med inrikt-
ning på det generella, på konstruktionen av helheter.35 

Den normativa dimensionen av ”kultur” var inte så fram-
trädande i texten om universitetet, men i föredragsserien ”Medi-
tation över vår tid. Introduktion till nutiden” (Meditación de 
nuestro tiempo. Introducción al presente) från 1928 som har 
stora likheter med Massornas uppror, skriver Ortega: 

Eftersom nutidens kaos har gjort att folken förlorar kontakt 
med dessa ideal och normativa figurer, tror jag att inget är 
viktigare för de nutida samhällena än att åter söka kontakt 
med de stora mänskliga värdena, med de stora illustration-
erna av plikt och av människors möjliga liv, i korthet, med 
etiken.36 

Det verkar rimligt att anta att Ortega skulle önska att en sådan 
dimension också ingick i den framtida kulturfakulteten. 

Universitetets röst i det offentliga livet 

I föreläsningarna om universitet tog Ortega också upp en annan 
fråga, som gällde universitetets möjligheter att fylla sin funktion 
i det nutida samhället och universitetets relation till offentlig-
heten. Hans utgångspunkt var att det offentliga livet alltid 
regleras och präglas av någon ”andlig” eller kulturell makt-
instans. De makter som tidigare hade fyllt denna funktion, så-
som kyrkan och staten, gjorde inte det längre. Kyrkan gjorde det 
inte, eftersom den hade vänt sig bort från samtiden. Staten 
gjorde det inte heller, för med demokratins utveckling styrde 
inte staten offentligheten längre, utan styrdes tvärtom staten av 
den offentliga opinionen. Upptagenheten vid nuet hade medfört 
att det offentliga livet präglades av den kulturella makt som just 
var inriktad på nutidsfrågor: pressen. Intresset för nutidsfrågor 

35 Ortega y Gasset, ”Misión de la universidad”, Obras Completas IV, s. 562. 
36 José Ortega y Gasset, ”Meditacion de nuestro tiempo. Introducción al presente”, 
Obras Completas VIII (Madrid: Taurus, 2008), s. 29–114; citat s. 114. 
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var inte i sig problematiskt, enligt Ortega, eftersom allt verkligt 
liv i grunden var förankrat i nuet, men pressens intellektuella liv 
var torftigt och det journalistiska perspektivet tenderade att 
reducera det nutida till det omedelbara och till sådant som 
kunde väcka uppståndelse.37 

För Europa var det en fråga om överlevnad att förändra den-
na situation. Därför borde universitetet intervenera i det offent-
liga livet, men göra det som universitet och behandla nutidens 
stora teman utifrån sina egna tre perspektiv: bildning, yrkes-
kunskap och forskning. På så vis skulle universitetet bli inte bara 
en institution för studenter, utan en högre kulturell kraft i livets 
mitt med dess behov och passioner, som kunde utmana pressens 
herravälde med nyktert lugn och besinning i stället för frenesi, 
med allvar och skärpa i stället för lättsinne och ”den skamlösa 
dumheten”. 38 Om så skedde skulle universitetet åter kunna bli 
vad det hade varit när det varit som bäst: en central pådrivande 
kraft i det europeiska samhällets utveckling. 

Det är inte svårt att se hur den reformering av universitetet 
som Ortega föreslog kan förstås som ett svar på de problem som 
han identifierade i det samtida samhället. Samhällsanalysen och 
det historiska perspektivet var alltså avgörande för de idéer 
Ortega utvecklade om universitetets uppgift. I förordet till de 
publicerade föredragen om universitetet betonade han att texten 
endast skulle ses som en inledning till en framtida kurs om uni-
versitetets idé och att en ordentlig studie skulle kräva en ”iden-
tifiering av grunddragen i det existerande samhället och en exakt 
diagnos av den nya generationen”.39 

Föredragen om universitetets uppdrag kan således i hög grad 
ses som ett svar på de problem som identifierades i Massornas 
uppror. Gentemot vulgarisering och barbarisering, kultivering 
och bildning. Gentemot specialisering och fragmentering, ut-

37 Ortega y Gasset, ”Misión de la universidad”, Obras Completas IV, s. 567f. Se även 
José Ortega y Gasset, ”Sobre el poder de la prensa”, Obras Completas IV, s. 342–346, 
en artikel som publicerades i november 1930. 
38 Ortega y Gasset, ”Misión de la universidad”, Obras Completas IV, s. 568. 
39 Ortega y Gasset, ”A la F.U.E. de Madrid”, Obras Completas IV, s. 1032f. 
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veckling av systematiska synteser. Gentemot självbelåtenheten 
och nutidens presentism, ett historiskt perspektiv och kultur-
överföring till nya generationer. Gentemot pressens makt och 
antiintellektualism, universitetet som en egen röst i det offent-
liga livet. 

Till detta kan läggas vad som implicit framgår av den nega-
tiva slutsatsen i Massornas uppror: gentemot massmänniskans 
karaktäristiska självrättfärdighet, behovet av att erkänna högre 
instanser än sin egen och den egna gruppens uppfattning.40 
Denna punkt berör ett problem i det politiska livet och den 
offentliga debatten och väcker frågan om det kanske finns ytter-
ligare en dimension av Ortegas syn på filosofins uppgift, knuten 
till samtidsdiagnosen, som inte har framkommit hittills och som 
kan ha viss relevans också för vår egen tid. 

Från det populistiska till det filosofiska tillståndet  

Även om vi inte lever på 1930-talet och man bör vara försiktig 
med att dra paralleller mellan dåtid och nutid, finns det 
uppenbara och oroande beröringspunkter mellan det samhälle 
som Ortega analyserade och vår egen tid. Massmänniskans drag 
påminner i flera avseenden om typiska kriterier för vad som 
kännetecknar populism. Det gäller till exempel anti-plural-
ismen, anti-individualismen, anti-elitismen, anti-establishment 
som attityd och tendensen att föreställa sig att ”folkets” eller en 
politikers vilja kan förverkligas utan större ansträngningar, bara 
de kommer till makten. Det gäller likaså oviljan att låta andra 
ifrågasätta den egna ståndpunkten och att i stället helt enkelt ge 
sig själv rätt, oberoende av skäl och relevanta fakta. Det gäller 
även kraven på anpassning till majoritetens åsikter.41 

40 Ortega y Gasset, Massornas uppror, s. 183. 
41 Jan-Werner Müller anger som typiska drag hos populism: anti-pluralism, anti-
elitism (särskilt ”anti-establishment”), ett moraliskt anspråk på att vara den enda 
politiska kraft som representerar det sanna folkets röst, negativ inställning till exis-
sterande institutioners (inklusive den nuvarande demokratins) falska representa-
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Många pekar på populism som något som karaktäriserar vissa 
partier eller rörelser, ofta på den yttre höger- eller vänsterkanten. 
Kanske vore det mer meningsfullt att i stället se vår tid som 
präglad av ett mer allmänt populistiskt tillstånd, något som alltså 
inte bara gäller vissa rörelser utan snarare sätter sin prägel på den 
politiska offentligheten som helhet. Mediedrev och digitala åsikts-
stormar kan enkelt krossa individuella avvikande röster. Det är 
inte ovanligt i politisk debatt att en ståndpunkt försvaras med 
hänvisning till att den har si eller så många procents stöd i opi-
nionsundersökningar – ”folk vill det”. Hänvisningar till att något 
har stöd i opinionen tenderar att ersätta argumentation i sak. 
Opinionsundersökningar kan vara relevanta, men har ingenting 
att göra med att dryfta skäl för eller mot en ståndpunkt, att under-
söka och analysera ett problem. I den mån opinionen och ”vad 
folk tycker” görs till den yttersta normativa instansen riskerar 
demokratin att mynna ut i en sorts demokratisk nihilism, vilket 
faktiskt motsvarar hur Ortega beskriver ”massmänniskan” med 
dess vägran att acceptera normativa instanser utanför sig själv 
som skulle kunna sätta gränser för den egna viljan. 

I texten ”Vad pågår i världen?” som hör samman med Mass-
ornas uppror, kritiserade Ortega den typiska föreställningen om 
vad det innebär att ha en viss politisk uppfattning. Det handlade 
i bästa fall om en uppriktig människa, som sökte efter lagar och 
sociala förhållanden som framstod som sympatiska för honom 
och detta blev hans politiska övertygelse. Hur hade han i så fall 
kommit fram till sin politiska uppfattning, enligt Ortega? ”[H]an 
har letat efter de idéer om hur staten bör se ut som han redan 
hade i sitt huvud och dessa kallar han utan omsvep för sin poli-

tivitet, ett ideal om att den äkta folkviljan helt enkelt ska implementeras (till skillnad 
från den representativa och deliberativa demokratins ideal), avvisande av legitim 
opposition till det ”äkta” folkets vilja, tendensen att ta staten i besittning för att 
genomföra det ”äkta” folkets vilja och tendensen att bortdefiniera all kritik och oppo-
sition mot denna som korrupta och/eller utländska röster. Jan-Werner Müller, Vad 
är populism?, övers. Hillevi Jonsson (Göteborg: Daidalos, 2016), särskilt s. 149–152.  
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tiska övertygelse och kommer till och med att vara i stånd […] 
att låta sig dödas för den.”42 

Vad man borde göra i stället var att söka det riktiga och att 
därför vara beredd att ompröva sina spontana uppfattningar. 

I stället för att fråga sig ’vad tänker jag om det offentliga livet 
i mitt land?’ borde man fråga sig: vad borde jag tänka om detta 
även om det skulle stå i motsättning till mina spontana 
sympatier och preferenser?43 

Populism och politisk korrekthet formuleras ofta som varandras 
fiender och framstår i den meningen som varandras motsatser. 
I det perspektiv som Ortega tecknar skulle politisk korrekthet 
snarare kunna ses som ännu ett uttryck för det populistiska 
tillståndet, eftersom flera drag passar in på Ortegas ”massmän-
niska”.  

Den politiska korrektheten präglas liksom massmänniskan 
av ovilja och oförmåga att lyssna på andras uppfattningar eller 
att ta hänsyn till andras argument. Liksom för massmänniskan 
gäller: ”Varför lyssna, när hon själv redan vet allt vad hon be-
höver veta?”44 Såväl populismen som den politiska korrektheten 
präglas av dogmatism och av att ge sig själv rätt, men motsätter 
sig prövning, reflektion, kritik och alternativa möjligheter och 
slutsatser. Liksom hos massmänniskan är tendensen stark till 
presentistisk självrättfärdighet och upptagenhet vid den 
omedelbara nutiden. Den färdiga åsikten och kravet på anpass-
ning blockerar eftertanke, undersökning, differentiering och – 
den öppna frågan.  

42 Ortega y Gasset, ”¿Qué pasa en el mundo? Algunas observaciones sobre nuestro 
tiempo”, Obras Completas IX (Madrid: Taurus, 2009), s. 9–26; citat s. 15. Texten 
bygger på föredrag från 1933, som var tänkta att ingå i en tredje del av Massornas 
uppror (den existerande boken består av två delar), men denna tredje del blev inte av. 
Se textkritisk kommentar, Ortega y Gasset, Obras Completas IX, s. 1417f. 
43 Ortega y Gasset, ”¿Qué pasa en el mundo? Algunas observaciones sobre nuestro 
tiempo”, Obras Completas IX, s. 16. 
44 Ortega y Gasset, Massornas uppror, s. 67. 
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Ortega tar faktiskt upp en aspekt i förordet till den franska 
utgåvan av Massornas uppror som har bäring på detta fenomen: 
el politicismo integral. Ortega skriver: ”Den integrala politismen, 
att alla saker och hela människan absorberas av politiken, är ett 
och samma fenomen som massornas uppror…”45 Den integrala 
politismen gjorde människor oförmögna till kunskap, eftersom 
politiken helt och hållet ersatte kunskapens plats. Politismen 
tömde människor på självständigt tänkande och lämnade inget 
utrymme för individens intima umgänge med sina egna tankar 
och erfarenheter. 

Vilken relevans har nu detta för frågan om filosofins uppgift? 
Populismen och den politiska korrektheten med sina likheter 
med massmänniskan ger i flera avseenden uttryck för motsatsen 
till ett filosofiskt förhållningssätt: att ge sig själv rätt oavsett om 
man har rätt eller ej, att vägra ifrågasätta den egna uppfattning-
en, att pådyvla i stället för att argumentera, att motsätta sig 
öppen prövning och reflektion, oförmåga att lyssna på andras 
synpunkter, ointresse av att undersöka saken och dogmatiskt 
tyckande i stället för öppna frågor, analys och argumentation. 

Om det populistiska tillståndets populism och politiska 
korrekthet på ytan utgör varandras motsatser men på ett djupare 
plan har det gemensamt att de står i motsättning till ett filo-
sofiskt förhållningssätt, skulle man förslagsvis på dialektisk väg 
kunna formulera ett alternativ som överskrider detta tillstånd: 
det filosofiska tillståndet. Vad skulle det kännetecknas av? Några 
vägledande idéer kan vara de här: Möjligheten att ifrågasätta allt, 
i synnerhet sådant som bara är fastslaget. En vilja till prövning 
av föreställningars giltighet, i stället för dogmatism eller slapp 
subjektivism. Intresse av att undersöka ett fenomen, med ur-
skillning och nyansering. Lyhördhet för andras argument, även 
motståndares. Vilja att ta hänsyn till olika argument som fram-
kommer i en diskussion för att formulera mer välunderbyggda 
föreställningar och förslag. Förmåga att se till en större helhet. 

45 Ortega y Gasset, ”Prólogo para franceses”, Obras Completas IV, s. 349–372; citat s. 
364. 
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Överfört till demokratins plan skulle man då kunna tala om 
en filosofisk demokrati i stället för en populistisk demokrati. Men 
hur skulle en sådan förändring kunna ske? Kräver inte det i så 
fall att kulturen och människors förhållningssätt förändras? Hur 
skulle den populistiska människans förhållningssätt kunna för-
vandlas till en ”filosofisk människa”, till en filosofisk medborg-
are? Därmed tycks vi komma tillbaka till Ortegas idéer om uni-
versitetets uppgift, om en kulturfakultet för bildning och en typ 
av filosofi som verkar i nutidens offentlighet och liv. 

Låt mig avslutningsvis återknyta till frågan om relationen mel-
lan samtidsanalys och universitetets och filosofins uppgifter. 
Oavsett om man finner Ortegas idéer om filosofins och univer-
sitets uppgifter övertygande eller ej, är det för det första värt att 
uppmärksamma att han gör dessa frågor till föremål för egna 
filosofiska undersökningar. För det andra är det relevant också för 
nutidens diskussion om filosofins och universitetets uppgifter att 
se hur svaren på dessa frågor i Ortegas tänkande är knutna till 
frågan om det samtida samhällets karaktär och förändring. Slut-
ligen finns det skäl att beakta att Ortega, i motsättning till att utgå 
från en oartikulerad uppfattning eller en färdig teori om sam-
hället, också gör frågan om det nutida samhällets karaktär och 
problem till en uppgift för filosofin och genomför en egen sam-
tidsdiagnos. Hans reflektion över vilka uppgifter filosofin och uni-
versitetet borde ha i det aktuella historiska tillståndet gick därför 
via analysen av filosofins historiska situation och den moderna 
filosofins kris, den historiska förändringen av universitetets upp-
gifter och diagnosen av det moderna europeiska samhällets kris. 
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Filosofin och universitetet hos Eugen Fink 

KRYSTOF KASPRZAK 

Där ingen ställer i fråga de sanningsanspråk som är inbegrip-
na i strävan efter lycka och i stället blint jagar efter lyckans 
vanbilder, där finns inte FRONESIS. Den prövande överlägg-
ningen, att förstå sig på lyckans äkthet och tillförlitlighet hör 
till den kloke mannens väsen: han är den som alltid är efter-
tänksam med avseende på lyckans innebörd. Han väger inte 
bara sitt omdöme i stadens råd på ett betänksamt sätt, utan 
omprövar alltid på nytt det mänskliga livet i dess helhet – uti-
från frågan om vad som gagnar det och vad som skadar det.1 

Eugen Finks intresse för pedagogik väcks i och med den om-
skakning som krigserfarenheten utgör.2 Han vänder sig till 
frågan om filosofins relation till pedagogiken efter andra världs-
krigets slut, då han menar att universitetets roll som en bildande 
institution måste tänkas om. Fink föreläste om relationen mel-
lan filosofi, pedagogik och utbildningsvetenskap 1948–1971. 
Viktiga texter är Pädagogische Kategorienlehre, Metaphysik der 
Erziehung im Weltverständnis von Plato und Aristoteles, Grund-
fragen der Systematischen Pedagogik samt uppsatserna samlade 
i Zur Krisenlage des modernen Menschen: erziehungswissen-

1 Eugen Fink, Metaphysik der Erziehung im Weltverständnis von Plato und Aristoteles 
(Frankfurt am Main: Klostermann, 1970), s. 218. 
2 Eugen Fink (1905–1975) är en av de filosofer inom den fenomenologiska tradition-
en som hamnat i skuggan av dess grundare Edmund Husserl och hans elev Martin 
Heidegger. Fink var Husserls sista och närmaste assistent och student till Heidegger. 
Han har också framför allt blivit ihågkommen som sådan, men inte som en tänkare 
i egen rätt. Detta tänkande, som befinner sig i en ständig dialog och konfrontation 
med de två läromästarna, spänner från en ansats att formulera en meontisk filosofi 
till utvecklingen av en kosmologi. Till den sistnämnda hör en filosofisk antropologi 
som fokuserar på vad Fink kallar för grundfenomenen i mänsklig samexistens (som 
kärlek, död, lek, arbete, utbildning, krig). 
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schafliche Vorträge.3 Kontexten är Västtyskland och det finns 
dokument som visar att Fink var engagerad i avnazifieringen av 
universiteten. Det finns även personliga brev bevarade där det 
tydligt framgår att han är besviken över otillräckligheten i denna 
process (det är ju välkänt att många högt uppsatta nazister satt 
kvar på sina positioner vid universiteten).4 

Finks engagemang i frågor rörande pedagogik har således en 
politisk dimension. Det framgår när han i Metaphysik der Erzie-
hung tar ställning för Aristoteles mot Platon gällande deras aktu-
alitet för ett samtida politiskt tänkande. Anledningen är att det 
hos Aristoteles finns en rörlighet i bedömningen av olika poli-
tiska systems lämplighet – Aristoteles tänker spelutrymmen inte 
bara inom de olika styrelsesätten, utan framför allt mellan dem. 
För Fink koncentreras denna rörlighet i begreppet fronesis.5 
Hans förståelse av detta begrepp kan beskrivas som existentiellt 
politisk, i meningen att det är en benämning på den form av 
praktisk sanning (praktike aletheia) genom vilken det ”mänsk-
liga alltför mänskliga” livets samexistentiella villkor framträder. 
Dessa villkor ligger i den praktiska sanningens särskilda tempo-
ralitet, som innebär en öppning mot en framtid som inte är 
bestämd med avseende på sina möjligheter. Detta står i kontrast 
mot sofia och dess orientering mot det orörliga och evigt var-
ande. Fink beskriver relationen mellan dessa skilda sannings-
skeenden hos Aristoteles med följande ord: 

Aristoteles antropologi förstår människan som ett extatiskt 
väsen som inte bara är vad det är, utan som har sin högsta 
möjlighet i att kunna gå utöver sig och i en viss mening vara 
som gudarna. I människan bor en gnista av det gudomliga och 
i visheten blir denna gnista till en klar flamma, medan det 

3 Eugen Fink, Pädagogische Kategorienlehre (Würzburg: Königshausen & Neumann, 
1995); Eugen Fink, Grundfragen der Systematischen Pedagogik (Freiburg: Rombach, 
1978); Eugen Fink, Zur Krisenlage des modernen Menschen. Erziehungswissenschaf-
liche Vorträge (Würzburg: Königshausen & Neumann, 1989). 
4 Rainer Fink, Guy van Kerckhoven & Axel Ossenkop, Eugen Fink (1905–1975). 
Lebensbild des Freiburger Phänomenologen (Freiburg: Verlag Karl Alber, 2015). 
5 Fink, Metaphysik der Erziehung, s. 210–234.  
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gudomliga ljuset glimmar som under en askhög i de andra 
BIOI, som så att säga är förslutna för det. Aristoteles står här 
i högsta närhet till Platon som förstod filosoferande som stoft-
ets enda sanna sällhet, som HOMOIOSIS THEO, gudalikhet. 
Och likt filosofkungarna som enbart åter stiger ner till män-
niskorna, till POLIS, av plikt, så förhåller det sig också hos 
Aristoteles mellan BIOS THEORETIKOS och BIOS POLI-
TIKOS, och i slutändan mellan SOFIA och FRONESIS.6 

Sofia är således intimt förbundet med det orörliga, det mest 
varande, medan fronesis hör till rörelsen, allt det som kan vara 
annorlunda med avseende på det goda och eudamonia – vars 
innebörd varken är given i förväg eller slutgiltigt bestämbar när 
fronesis är i verket. Fink understryker att fronesis framför allt hör 
till lagstiftarens förmåga att skapa ”regler” när sådana inte är 
givna, med en beredskap att åter låta dem gå under beroende på 
om de är till nytta eller skada för livet.7 

Finks framhållande av aktualiteten i Aristoteles uppfattning 
om vikten av rörlighet i det politiska, inte minst mellan olika 
politiska system, pekar på att demokrati inte är en given ut-
gångspunkt för honom. En samtida filosof som vägleds av en 
liknande insikt är Jean-Luc Nancy, som inleder essän ”Ändlig 
och oändlig demokrati” genom att fråga om det överhuvudtaget 
är meningsfullt att kalla sig demokrat.8 Anledningen till att 
demokrati inte är en given utgångspunkt för Fink är att den en-
ligt honom inte motiverar sig själv, utan måste motiveras av 
människans ställning i världen. Han menar att hennes ställning 
i världen efter de två världskrigen utmärks av grundlöshet. Just 
grundlösheten gör emellertid att det ändå blir relevant att tänka 
demokratin, då den till skillnad från andra styrelsesätt poten-
tiellt kan svara mot frånvaron av absoluta grunder utan att för-

6 Fink, Metaphysik der Erziehung, s. 233. 
7 Nietzsches tankar om historiens nytta och skada för livet är starkt närvarande i 
Finks tolkning av Aristoteles. Det temat kan emellertid inte utvecklas här. 
8 Jean-Luc Nancy, ”Ändlig och oändlig demokrati”, övers. Marcel Mangold, i Giorgio 
Agamben m.fl., Vad innebär det att vara demokrat? (Stockholm: Tankekraft, 2010). 
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täcka denna frånvaro. Det förutsätter däremot att den temporala 
öppenhet som utmärker fronesis är närvarande, eftersom det är 
en öppenhet för grundlösheten i alla stiftande politiska beslut. 
Med andra ord: den praktiska sanningen behöver framträda på 
så vis att den mänskliga samexistensen hålls vaken för världens 
problematiska karaktär, som ligger i obestämbarheten av det 
godas och lyckans mening. Uttryckt med den nära vännen Jan 
Patočkas ord utgör det goda här ”en undanglidande punkt”, som 
så länge den förblir problematisk inte kan fixeras genom 
begreppslig bestämning.9 

Den tanke om demokrati som kan skönjas hos Fink ligger 
nära John Deweys demokratibegrepp, även om pragmatismen 
som filosofisk inriktning är ointressant för honom.10 Det han i 
synnerhet ser som positivt i detta begrepp är dess experimentella 
drag. Hos Dewey förhåller sig demokratin inte bara till önsk-
värda mål och till medlen för att uppnå dem, genom exempelvis 
deliberation. Den utmärks i stället av samtidig reflektion över 
vad ett önskvärt mål överhuvudtaget innebär. Det medför att 
demokratin kan sägas vara ”plastisk” hos Dewey, i meningen att 
den väsentligen är transformatorisk då den alltid inbegriper ett 
ifrågasättande av den etablerade ordningens ideal, vilken form 
de än må ha.11 

Beskrivet med Finks vokabulär innebär den experimentella 
dimensionen i demokratibegreppet att det kan sägas vila på 
leken som grundfenomen (Spiel als Weltsymbol från 1960 brukar 
betraktas som Finks huvudverk).12 Detta syftar inte till att förta 
det politiska dess allvar, även om det givetvis beror på vilket 
begrepp om allvar som avses. Förståelsen av demokratin utifrån 

9 Jan Patočka, Kätterska essäer om historiens filosofi, övers. Leo Kramár (Göteborg: 
Daidalos, 2006), s. 54f. 
10 Kopplingen mellan Fink och Dewey har uppmärksammats av Matthias Burchardt 
i Erziehung im Weltbezug. Zur pädagogischen Anthropologie Eugen Finks (Würzburg: 
Königshausen & Neumann, 2001), s. 81, 153. 
11 John Dewey, ”Democracy and Educational Administration”, School and Society nr 
45, 1937, s. 457–467. 
12 Eugen Fink, Spiel als Weltsymbol (Freiburg: Karl Alber Verlag, 2010). 
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leken kan också betraktas som en kritik av den typ av person-
lighet som Simone de Beauvoir i För en tvetydighetens moral 
kallar allvarsmänniskan, det vill säga den personlighet som mer 
eller mindre aktivt bekämpar varje utmaning av sitt livs givna 
ändamål och som ”naturligt […] gör sig till tyrann”.13 Sett uti-
från detta perspektiv pekar Finks förståelse av demokratibe-
greppet utifrån leken på demokratins tvetydiga karaktär. 
Tvetydigheten medför att den demokratiska processen är med-
veten om grundlösheten i sitt grundande. Demokratin är i den-
na mening medveten om att det inte finns någon yttersta refer-
ens som legitimerar en viss politisk ordning. I och med det ut-
märks den också av en beredskap att låta det grundade gå under 
och förvandlas. Fink tänker detta utifrån sin framför allt av 
Herakleitos och Nietzsche inspirerade förståelse av leken: dess 
utkast av en lekvärld är inte motiverat av yttre skäl, samtidigt är 
leken öppen för att låta lekvärlden gå under. Leken rymmer på 
så sätt både ett apolliniskt och ett dionysiskt moment, som låter 
grundens skenbarhet lysa igenom.14 Också den experimentella 
demokratin rymmer båda dessa moment – eller ”världsrörelser” 
som Fink kallar dem – då den inte förleds av skenet av sina ideal 
genom att fixera dem och betrakta dem i ond tro. 

Demokratin ska enligt Fink inte ens fixera sig själv. Då för-
leds den av sitt eget sken i namn av ett fastställt ideal som 
tenderar att negera allt som ifrågasätter det. I sin fixerade form 
blir demokratin, med Finks term, det politiska uttrycket för en 
ljusmetafysik och kan vara lika dogmatisk som andra styrelse-
former. Sådan fixering är enligt Fink ideologi och som ideologi 
blir demokratin till ett politiskt instrument inom ramarna för en 
fastställd maktordning. Den är då en förstelnad bild av en ”sen-
kultur” (Spätkultur).15 Med uttrycket senkultur menar Fink en 

13 Simone de Beauvoir, För en tvetydighetens moral, övers. Mats Rosengren (Göte-
borg: Daidalos, 1992), s. 52. 
14 Eugen Fink, ”Lekens metafysik hos Nietzsche”, övers. Krystof Kasprzak, Aiolos, nr 
48, 2015. 
15 Eugen Fink, Traktat über die Gewalt des Menschen (Frankfurt am Main: Kloster-
mann, 1974), s. 35, 39. 
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kultur som har förlorat sin kraft att skapa något nytt, samtidigt 
som den ger sken av att kunna göra det genom ett mång-
faldigande av bestämningar. En sådan senkultur förmår inte att 
hålla sig svävande i det tillstånd av osäkerhet och grundlöshet 
som avförverkligar varje försök till absolut bestämning och posi-
tionering.16 I stället leder det till en samexistens som utmärks av 
att människan gör sig själv till ett föremål för produktion. Hon 
blir framför allt till en producent av bilder av sig själv – en pro-
ducent som bemöter obestämdheten i sin existens genom att 
intensifiera mångfaldigandet av bestämningar. Den relativiser-
ing av positioner som uppstår i all senkultur är därmed väsent-
ligen reaktionär, oavsett politisk orientering, eftersom den ut-
märks av en tendens till att genom förtingligande förtäcka den 
tvetydighet som den ändå anar och ryggar tillbaks inför. 

Finks tematisering av det politiska utifrån leken som grund-
fenomen står framför allt att finna i Traktat über die Gewalt des 
Menschen (1969). Han skriver där att den samtida frånvaron av 
absoluta mått för bedömning om samhällen är goda eller inte – 
i den mening det goda diskuterades i anslutning till begreppet 
fronesis och beskrevs som problematiskt – öppnar för lekens 
perspektiv på det politiska. Det innebär att i stället för att 
förhållas till yttre mått, vilket enligt Fink är främmande för leken 
som grundfenomen, kan ett samhälle bedömas utifrån den 
skaparlust – som går hand i hand med en förstörelselust – som 
utgör dess livskraft, som håller samhället i spel som en helhet 
beredd att förvandlas.17 Detta kriterium för bedömning måste 
förstås utifrån hans formulering av politikens fält som en exis-
tential: politikens existentiala fält är tillvarons framträdande för 

16 Avförverkligande är en översättning av det för Fink centrala begreppet Entgegen-
wärtigung. Innebörden av det utvecklas i kapitlet ”Världsfenomenets negativitet i 
Eugen Finks meontiska filosofi och kosmologi”, i Krystof Kasprzak, Vara – Fram-
trädande – Värld. Fenomenets negativitet hos Martin Heidegger, Jan Patočka och 
Eugen Fink (Huddinge: Södertörns högskola, 2017). 
17 Fink, Traktat über die Gewalt des Menschen s. 143. 
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sig i öppenheten av en samexistens öppenhet för världen.18 
Utifrån detta perspektiv är den fråga som kan ställas till varje 
samhälle för att bedöma dess livskraft följande: i vilken utsträck-
ning utmärks dess gemenskap av en skaparlust som låter till-
varon framträda för sig som en lustfylld medskapare i samexis-
tensen?19 

Fink glömmer givetvis inte den dimension av kamp som är 
konstitutiv för varje politisk ordning. Tvärt om blottlägger 
lekens perspektiv den politiska kampen som en ren kamp om 
makt, som vilja till makt, som inte kan finna legitimitet genom 
några yttre referenser.20 Frågan blir i stället, som redan nämnts: 
hur vill en viss politisk rörelse utforma samexistensen och i 
vilken utsträckning är den tillvaro som är inbegripen i detta ut-
formande också medskapande i det? Fink utvecklar denna tanke 
utifrån en kritik av den generella teknifieringen av politiken 
genom utförliga diskussioner om hur det politiska har kommit 
att bestämmas av arbete och produktion. I själva verket menar 
han att hans samtid utmärks av dominansen av de samexis-
tentiella grundfenomenen arbete och krig, men också av att 
gränserna mellan dem suddats ut, vilket lett till att krig blivit ett 
medel för produktion samtidigt som produktion blivit ett medel 
för krig. Denna kritik riktar han också mot teknifieringen av 
universiteten, exempelvis när han ifrågasätter didaktikens do-
minans inom pedagogiken som han menar leder till en instru-
mentalisering av undervisningen. En sådan instrumentalisering 
kortsluter möjligheten att kunna reflektera och ifrågasätta de 
ideal utifrån vilka mål tänks vara önskvärda, vilket leder till att 
målen skiljs från den dimension av osäkerhet som utmärker den 
praktiska sanningen. Därmed avskiljs de också från den prob-

18 Fink, Traktat über die Gewalt des Menschen s. 91. 
19 Fink, Traktat über die Gewalt des Menschen s. 143. 
20 Fink, Traktat über die Gewalt des Menschen s. 144ff. 
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lematiska dimension som utmärker fronesis och från det poli-
tiska i egentlig mening.21 

Den filosofiska utbildningens negativitet 

Paideia är […] inte en teoretisk ansamling av kunskap, utan 
en mänsklighetens metamorfos, en förvandling av den män-
skliga existensen. Det betyder: paideia är en rörelse.22 

Ovan understryks att möjligheten att förhålla sig till olika ideals 
skenkaraktär är utmärkande för det politiska hos Fink. Det är 
också utmärkande för vad som kan kallas hans förståelse av 
”människans kosmologiska utbildning”. Utbildning (Erzie-
hung) översätter här paideia och betecknar en vändning i själen, 
som i och med denna vändning lär sig att se på ett nytt sätt. Det 
som den lär sig ”se” är världens närvaro som en överväldigande 
frånvaro, som ger sig till känna genom en mot framtiden 
överskridande rörelse i samexistensen. Det är med andra ord 
den praktiska sanningens – fronesis – rörelse i denna existens, 
som Fink beskriver med följande ord: 

Det praktiska förhållningssättet är alltid en handling som på 
avgörande vis är bestämd av framtidens tidshorisont. Den 
praktiska sanningen står i relation till en ännu inte fastlagt 
framtid, till framtiden som ett spelrum för den mänskliga 
friheten – och inte framtiden som det av naturlagar reglerade 
fältet för utifrån aktuella orsaker kommande följder. Det 

21 ”Det principiellt reflekterande praktiska politiska förnuftet kommer till uttryck 
genom lagstiftaren, medan statens verkställande ledare handlar ’som hantverkare’, 
även om de ofta måste besluta om saker och därmed genomföra allmänna överlägg-
ningar. FRONESIS framträder här som en dubbel gestalt: som å ena sidan som den 
enskildes överläggning om egna fördelar och nackdelar – och å andra sidan som den 
enskildes överläggning för många, eller som en gemensam överläggning genom 
många. Här har vi ’politik’ i en smalare och i en vidare mening. Aristoteles skiljer 
alltså ekonomin, konsten att hushålla, från lagstiftandet (NOMOTHESIA) – och 
därmed också från den egentliga politiken.” Fink, Metaphysik der Erziehung, s. 221. 
22 Fink, Metaphysik der Erziehung, s. 61. 
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mänskliga handlandet sträcker sig alltså inte bara mot en 
obekant framtid, utan mot den ännu inte fastlagda och fort-
farande fria framtiden. Hennes handlande förstår sig självt 
som det som först avgör det framtida och förverkligar det på 
det ena eller andra sättet.23 

Med Nietzsche kan den praktiska sanningens överskridande 
beskrivas som en rörelse som gör människan till det diskon-
tinuerliga skeendet av en övergång mot världen som samtidigt är 
en undergång i den.24 Övergångens och undergångens samtidig-
het betecknar en framtidsligt orienterad brutenhet hos män-
niskan, som medför att hon varken sammanfaller med sig själv, 
med tingen hon har inför sig, eller med de ideal hon förhåller sig 
till som ledstjärnor för sitt liv. Brutenhetens framtidsliga karak-
tär visar att det handlar om en dynamisk frånvaro. Det är fråga 
om ett ”frånvarogörande” som är centralt för Finks förståelse av 
utbildningen som ett samexistentiellt grundfenomen – och som 
ger hans förståelse av utbildning en utpräglat negativ karaktär. 
Utbildning är samexistensens extatiska öppning för världen som 
en överskridande helhet, vilket beror på att den är en form av 
uppvaknande för de mellanrum i samexistensen som gör den 
främmande för sig själv. Utbildningens negativa karaktär kan 
således sägas utmärkas av en främmandegörande rörelse, en 
form av annanblivande – ett pulserande intet, som inte är 
ingenting.25 

Finks förståelse av paideia som en vändning i själen bottnar i 
hans originella tolkning av Platons grottliknelse, där han menar 
att negativiteten är närvarande som en egen kraft i utbildningens 
rörelse. Den grotta som Platon skildrar utgör en rymd som 
omsluter dem som är i den. I och med att den inte har någon 
direkt öppning mot himlens öppenhet utanför den, är dess öpp-

23 Fink, Metaphysik der Erziehung, s. 213. 
24 Eugen Fink, Nietzsches Philosophie (Stuttgart: Kohlhammer, 1960). 
25 För en utveckling av begreppen annanblivande och främmandegörande, se Marcia 
Sá Cavalcante Schuback, ”Lovtal till intet”, i Lovtal till intet. Essäer om filosofisk her-
meneutik (Göteborg: Glänta produktion, 2006). 
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enhet sluten och begränsad. I denna begränsade öppenhet lever 
människor som varit fångade i grottan sedan barnsben. Genom 
kedjor är de fixerade i en position, vända mot ett skuggspel som 
projiceras på en vägg genom att en eld som brinner bakom dem 
kastar ljus på figurer som också befinner sig bakom dem. Män-
niskorna förstår inte att dessa skuggor är skuggor, utan betraktar 
dem som verkliga ting. Viktigt för Finks tolkning är att männis-
korna som är fastkedjade inte är i rörelse. Denna orörlighet inne-
bär enligt honom inte bara att de är fängslade i (gafangen) grot-
tan, utan framför allt beskriver grottliknelsen hur de är fängslade 
av (befangen) det skuggspel de beskådar. Utmärkande för denna 
form av fångenskap är att inte inse att den egna situationen är 
begränsad. Enligt Fink beskriver därmed grottliknelsen den 
mänskliga existensens förfrämligande från sig själv – och att just 
detta förfrämligande utgör människans ursprungliga situation.26 

Att de av skuggspelen fängslade människorna inte befinner 
sig i rörelse innebär givetvis inte att de inte varseblir rörelser. 
Tvärt om är det just vid skuggbildernas ständigt växlande rör-
elser som de är fixerade. De är fängslade av det spelande och 
flackande som beror på eldens oavbrutna rörelse i bakgrunden, 
det vill säga på det ljus som till skillnad från solen hör till det som 
är statt i kontinuerlig växling och som därmed hör till den sinn-
liga världen. Människorna tävlar om vem som bäst kan tolka de 
flackande rörelserna genom att försöka förutsäga dem. Men just 
denna orientering mot skuggornas rörelser möjliggörs genom 
att de själva är orörliga – de är fixerade: 

De fängslade är ”kedjade” eftersom de är fängslade av det 
rörda, av framträdandets och försvinnandets temporala vir-
vel. Fascinerade av det rörda är de vända bort från det absolut 
rörande.27 

26 Fink, Metaphysik der Erziehung, s. 41f. 
27 Fink, Metaphysik der Erziehung, s. 45. 
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Ovanstående pekar på det avgörande i Finks tolkning av grott-
liknelsen. De som är fängslade i grottan ser inte blott skuggor 
eftersom de är fastkedjade. Det är enbart en ytlig tolkning av 
liknelsen. Enligt honom ska det förstås tvärt om: de är fixerade 
– i stillestånd – eftersom de är fängslade av skuggornas rörelser. 
Detta kan emellertid enbart ske eftersom det finns en mer ur-
sprunglig möjlighet hos dem att förstå den rörande rörelsen 
(bewegende Bewegung).28 Denna möjlighet visar sig emellertid 
först när existensen blir befriad från sin fixering. En sådan 
frigörelse sker inte genom en viljeakt från de fängslades sida. 
Snarast är det en frigörelse mot existensens vilja, som drabbar 
den med en våldsamhet. Frigörelse medför oundvikligen 
lidande.29 Den fängslade tvingas vrida sitt huvud, känna smärtan 
när ljuset bländar, förlora sin tidigare förståelse av varat, vilket 
Fink likar vid en död i livet.30 

Till en början begriper inte den frigjorde skillnaden mellan 
skuggorna och det starkare varande. Därför utmärks frigörelsen 
av en förvirring som intensifieras genom att den frigjorde också 
ser den eld som tidigare brunnit bakom honom och som skänkt 
grottan dess sken. Han vill därför vända till-baka, fortsätta tro 
på skuggorna, till och med än mer ihärdigt. Men, vilket är av-
görande för Finks tolkning, det skedde en erfarenhet av skillnad 
(chorismós) i det varandes styrka, som han menar ska förstås 
rent negativt.31 Samtidigt som denna negativitet är frigörande 
stärker den viljan att gå tillbaka till skuggorna, eftersom ljuset 
framträder som intet, medan viljan alltid vill något, även när den 
enbart vill sig själv. Enligt Platon är det därmed först när den 
fångade förs ur grottan som han kan bli helt befriad, hans ögon 
bli lika solen efter en period av tillvänjning. Då framträder 

28 Fink, Metaphysik der Erziehung, s. 45. 
29 Fink, Metaphysik der Erziehung, s. 46. 
30 Fink, Metaphysik der Erziehung, s. 47. 
31 Denna negativitet är också central i Jan Patočkas tolkning av Platon. Se framför allt 
Jan Patočka, Negativní platonismus (Oikoymenh: Prag, 2007). 
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grottan i dess helhet som en skuggvärld jämfört med dagen 
utanför.32 

Till skillnad från Platon försöker Fink formulera grottans 
innebörd positivt: vilken är den kraft som förmörkar ljuset? Han 
menar att mörkret enbart beskrivs privativt av Platon, samtidigt 
som ljuset självt inte kan förmörka, annat än genom att initialt 
blända. Därför menar Fink att frigörelsen måste förstås som en 
kamp med ett mörker som utgör en makt i egen rätt och som är 
nödvändig för att utbildningens rörelse ska fortgå. Detta mörker 
kallar han i Heideggers efterföljd för jord, och han ser det i 
Platons chôra.33 Grottan är en öppenhet i jorden, en öppenhet i 
dess förslutenhet: 

Ljusets grumling sker genom en kamp med mörkrets makt. 
Det som är mörkt och slutet i sig är jorden. Hon är ljusets mot-
makt. Grottan är som sådan paradoxen av en öppenhet i det 
förslutna.34 

Striden mellan mörker och ljus, som enligt Fink är otematiserad 
hos Platon, utgör människans villkor. Jorden är världens dunkla 
dimension som tar emot de former som kommer från ljuset, 
men som själv förblir formlös. Människan existerar mitt emellan 
detta dubbla skeende, vilket gör henne till ett ”mellanväsen” 
(Zwischenwesen). Hon lever i övergångarna mellan ett för-
dunklat ljus och ett upplyst dunkel. Medan den tragiska erfar-
enheten enligt Fink ser på människan utifrån denna spänning, 
strävar Platon efter att bestämma henne som ett ljusväsen och 
han förstår utbildning som en rörelse mot detta ljus.35 

Fink understryker emellertid att utbildningens rörelse hos 
Platon även kan formuleras som en rörelse på plats. Hos Platon 
är utbildning också en ”omvändelsens konst” (techne tes peria-

32 Fink, Metaphysik der Erziehung, s. 48. 
33 Fink: Metaphysik der Erziehung, s. 78. 
34 Fink, Metaphysik der Erziehung, s. 53. 
35 Fink, Metaphysik der Erziehung, s. 54. 
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goges). Utbildningens väg (Weg) är därmed en vridning 
(Umkehrung).36 Med anspelning på Kant skriver Fink att utbild-
ningen är en revolution i tankesättet (Revolution der Denkungs-
art).37 Ur det perspektivet handlar det inte om ett utträde ur 
grottan utan om dubbla vändningar, om två former av ”för-
virring”: av att se en ljusning i mörker, men också förmörkelse 
av ljus. Fink skriver att dessa två ”blickar” har skild ontologisk 
mening, då de förvandlar människan på olika sätt genom att ut-
sätta henne för en skillnad i varat självt, som för Fink är skill-
naden mellan det icke-varande (me on) och det varande (ontos 
on).38 Med det icke-varande förstår han en förminskning av vara 
(Minderung des Seins). Det mörker han åsyftar betecknar därför 
inte blott en brist i människans förmåga, utan världen som en 
negativ rörelse i varat självt.39 Grottans positiva mening syn-
liggörs således av Fink genom ett försök att formulera intet som 
en för utbildningen väsentlig negativ rörelse som främmande-
gör existensen. Fink beskriver denna förminskning av vara 
också i ett annat sammanhang, som dock är intimt förbundet 
med ovanstående diskussion. Det sker när han framhåller vikten 
av att läsa Andens fenomenologi baklänges: 

Här handlar det alltså inte om att i-sig skulle ligga bortom 
vetandet, om dess ouppnåelighet för vetandet, utan snarare 
om en förminskning av det framträdandes varastyrka (jäm-
fört med väsendets fulla vara). Vi är fångade i det meontiska 
och saknar det egentligt varandes kraft, makt och härlighet; 
men så fort vi tänker det givna som framträdande har vi redan 
på ett tomt och otillfredsställande sätt gått för långt genom att 
kräva ett väsen, som det först gäller att söka.40 

36 Fink, Metaphysik der Erziehung, s. 61–65. 
37 Fink, Metaphysik der Erziehung, s. 78. 
38 Fink, Metaphysik der Erziehung, s. 68. 
39 Fink, Metaphysik der Erziehung, s. 80. 
40 Eugen Fink, Sein und Mensch. Vom Wesen der ontologischen Erfahrung (Freiburg: 
Karl Alber Verlag, 2004), s. 136. 
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Andens fenomenologi skildrar som bekant en bildningsväg och 
dess betydelse för utvecklingen av bildningsbegreppet går inte 
att underskatta, då anden rör sig från mörker till ljus och klarhet. 
På så vis finns en ljusmetafysisk kontinuitet mellan Platon och 
Hegel. Men liksom hos den förre finns hos Hegel resurser att 
tänka en dold negativitet i bildningens rörelse som motsvarar 
den moderna människans situation av att befinna sig i det 
meontiska, ”i en förminskning av det framträdandes vara-
styrka”, och samtidigt kämpa emot den ”saknad efter det egent-
ligt varandes kraft” som detta meontiska tillstånd ger upphov 
till. Denna saknad är dogmatisk. Likt de fängslade i Platons 
grotta ger den upphov till ”tävlan” om att bäst kunna bestämma 
de flackande och växlande skuggbilderna – utifrån en orörlig 
position. 

Demokratin som ”ett utbildningsproblem” 

Utbildning står i en nödvändig relation till lagar: den som vill 
”utbilda”, den som vill bilda och sammanföra människor, 
måste själv besitta en lagstiftares förmåga.41 

Med utbildningens ”förminskning av vara” tilldrar sig en 
världsöppenhet. Med det menar Fink inte en öppenhet för den 
mångfald som finns i världen. Allra minst handlar det om en 
liberal tolerans och ”interkulturell kompetens” att kunna han-
tera de olikheter som hör till den redan framträdda mång-
falden av bestämningar. Fink för i stället utförliga diskussioner 
om hur det egentliga mötet är ett skeende av förfrämligande. 
Genom detta förfrämligande erfars ”det främmande som så-
dant” som en negativ rörelse i samexistensen, som skapar en 
delad distans till den rådande ordning där en viss mångfald av 
bestämningar är situerad. Denna distansering förstår Fink som 
en ”närhet till världen”, med vilket han menar den rörelse som 
driver alla ting bortom sig genom att uppvisa en bräcklighet i 

41 Fink, Metaphysik der Erziehung, s. 234. 
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allting, inte minst i de ideal som orienterar samexistensens 
vilja. För att åter ta hjälp av Simone de Beauvoir kan närheten 
till världen sägas väcka existensen till sig själv som brist på 
vara, som just genom denna brist erfar världen som ett över-
flöd i vilket man måste navigera. Den överflödande bristen på 
vara är en saknad som allvarsmänniskan omöjligt kan sakna, 
då den antyder en frånvaro som inte kan fixeras som ett medel 
för bestämning av vara. 

Fink kan sägas fortfarande ha en tilltro till universiteten som 
en plats där utbildning inte bara ses som ”ett instrument för att 
förverkliga demokratin”, vilket ger universiteten en ideologisk 
funktion, utan som en plats där demokratin själv är ”ett utbild-
ningsproblem” och där den praktiseras som ”ett utrymme för 
handlande”, som Gert Biesta formulerar det inspirerad av 
Hannah Arendt.42 För att det ska vara möjligt krävs emellertid 
att all utbildning i grunden präglas av den rörelse av negativitet 
som berövar kunskap och som skapar ett rum där brist på vara 
delas. Finns denna negativa dimension av utbildning på univer-
siteten, som lockar existensen till tänkande ”som nattfjärilen 
lockas till flamman” – vilket är Finks beskrivning av människans 
relation till idén om det goda hos Platon43 – är filosofi också 
närvarande. Inte som en källa till produktion av kunskap utan 
som ”en provokation av varat”, som lockar det ur dess förstel-
nade former och möjliggör förvandling.  

Tanken på en experimentell demokrati utifrån leken som 
grundfenomen verkar hos Fink höra ihop med tanken på ett 
experimentellt universitet. Som sådant är det inte en insti-
tution som förvaltar demokratin som en senkultur, som med 
andra ord förvaltar demokratin som det förvaltade samhälle 
som präglas av idén om alltings utbytbarhet och admini-
strerbarhet, för vilken den flexibla arbetskraften är ett ideal. 
Det är en syn på utbildning som utgår från grundfenomenet 

42 Gert Biesta, ”Demokrati – ett problem för utbildning eller ett utbildningsprob-
lem?”, övers. Eva Hultin, Utbildning & Demokrati 2003, vol. 12, nr 1, s. 59–80. 
43 Fink, Metaphysik der Erziehung, s. 39f. 
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arbete och som, uttryckt med Arendt, betecknar nödvändig-
hetens dimension i det mänskliga livet. Liksom den experi-
mentella demokratin måste i stället det experimentella univer-
sitetet utgå från leken som grundfenomen, som framför allt 
betecknar en närhet till världen. Denna erfarenhet öppnar för 
ett frågande medskapande som också kan tänka samexistensen 
genom de andra grundfenomen som är närvarande i varje 
ögonblick som existensens mest innerliga gränser, men som 
arbetets hegemoni gör allt för att förtäcka – det är grund-
fenomenen kärlek och död. Med dem menar Fink framför allt 
samexistensens relation till de ännu inte födda och de redan 
bortgångna. Utmärks inte lekens imaginativa dimension av 
den virvelrörelse som möjliggör en sådan relation, då den 
frånvaro gör det närvarande samtidigt som den närvarogör det 
frånvarande och ger till känna det mest innerliga som extas? 
Filosofin är för Fink det andrum som uppstår när tänkandet 
intas av denna imaginativa dimension, där de redan bort-
gångna, som i en hermeneutisk mening ändå är närvarande, 
möter de ännu inte födda, som betecknar möjligheten för det 
ännu inte tänkta att träda fram. Förstådd på det viset innebär 
filosofins närvaro på universiteten en öppning för möjlig-
hetens möjlighet, som låter brist på vara visa sig i en verk-
samhet präglad av den liberala senkulturens desperata mång-
faldigande av utbytbara bestämningar av vara. 
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Vad kan filosofin ge vetenskapen? 
Exemplet Gadamer 

CHARLOTTA WEIGELT 

I detta bidrag är det min önskan att återuppväcka den gamla 
frågan om filosofins uppgift, särskilt i relation till andra veten-
skaper. Som titeln antyder kommer jag att beröra Hans-Georg 
Gadamers idéer i denna fråga, och det bör kanske påpekas redan 
inledningsvis att min huvudsakliga avsikt i detta sammanhang 
är att lyfta fram Gadamers position just som ett exempel på en 
problematik som jag hoppas kunna inringa, snarare än att ut-
veckla någon djupgående diskussion av hans filosofi. 

Frågan rörande filosofins eventuella bidrag till övriga veten-
skaper kan förvisso behandlas som en rent teoretisk fråga, och 
mer precist som en filosofisk fråga i sin egen rätt, men den är 
också en del av vår vardag på ett högst konkret sätt, eller borde 
åtminstone vara det, försåvitt vi som arbetar på universitetet 
som filosofer då och då måste, eller kanske rentav vill, samarbeta 
med företrädare för andra discipliner. Mot denna bakgrund 
gäller den fråga jag vill resa i det följande vad vi egentligen tänker 
oss att vi kan bidra med i sådana sammanhang och på vilka 
grunder. Vissa, kanske framför allt inom den så kallade analy-
tiska eller anglosaxiska traditionen, menar att filosofins främsta 
uppgift är att fungera som en ganska handfast hjälpreda till 
andra vetenskaper, för att på så sätt bidra till deras kunskapspro-
duktion, exempelvis genom att erbjuda dem förklaringsmodel-
ler eller metoder. Men inom den så kallade kontinentalfiloso-
fiska traditionen däremot, fokuseras i regel filosofins kritiska 
uppdrag. Snarare än att tala till vetenskapen på dess egen nivå är 
filosofins uppgift enligt detta synsätt att så att säga gå bakom 
ryggen på vetenskapen, i bemärkelsen kritiskt granska dess 
förutsättningar och resultat i syfte att hjälpa samhället, och inte 
bara vetenskapssamhället, till en förståelse av vetenskapens 
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mening, det vill säga dess specifika sätt att förklara världen. Just 
däri ligger filosofins vidare politiska och etiska betydelse, också 
som teoretisk filosofi. Det finns emellertid anledning att fråga 
sig om inte förutsättningarna för ett äkta samarbete mellan filo-
sofin och andra discipliner, det vill säga ett samarbete som 
innebär ett verkligt utbyte i båda riktningar, oundvikligen blir 
riktigt dåliga om filosofin från början definierar sig själv i termer 
av en kritisk medvetenhet utifrån vilken alla andra vetenskaper 
måste avfärdas som avgjort naiva. 

Den förste att formulera en tydlig vetenskapsteoretisk dis-
tinktion mellan filosofi och annan forskning är Aristoteles, som 
i inledningen till den fjärde boken av Metafysiken konsta-
terar: ”Det finns en vetenskap som studerar det varande såsom 
varande samt de bestämningar som tillkommer detta i sig självt. 
Denna är inte densamma som någon av de så kallade special-
vetenskaperna, för ingen av de övriga vetenskaperna undersöker 
det varande i allmänhet såsom varande utan skiljer ut en del av 
det och studerar det som tillfaller den”.1 Med denna distinktion 
tillskrivs det specialvetenskapliga arbetet ett grundläggande 
möjlighetsvillkor, urskiljandet av ett föremålsområde bland 
andra, vilken det inte självt kommer bakom. Endast filosofin, så-
som generell ontologi, kan klargöra och problematisera det som 
alla andra vetenskapliga discipliner bara kan ta för givet. 

Den mest dramatiska skildringen av filosofens öde står dock 
Platon för. I sin berömda grottliknelse i sjunde boken av Staten 
ger han en utförlig redogörelse för vad som sker med den filosof 
som försöker kommunicera med andra människor och upplysa 
dem om att det finns en annan verklighet att se än den som de 
omedelbart har för ögonen. Filosofens egen bildningsresa liknas 
här vid en fånges befrielse från ett liv i grottans skuggvärld och 
upp till den värld som lyses upp av solens ljus. Men när filosofen 
återvänder ned till grottan för att förklara för sina forna med-
fångar att den värld de lever i är en värld av sken, inte sanning, 

1 Aristoteles, Metafysiken, red. Werner Jaeger (Oxford: Oxford University Press, 
1957), 1003a21–25. 
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kommer han själv att verka löjlig och inkompetent, eftersom 
hans egen vistelse i solljuset har gjort honom oförmögen att 
orientera sig bland skuggorna: ”Då kommer det väl sägas att han 
kommer hit med ögonen förstörda av vistelsen däruppe och att 
det inte är värt att ens försöka ta sig upp? Och om de kunde få 
tag i den som försökte befria dem och föra upp dem och de 
kunde döda honom – då skulle de väl göra det?”2 Och i en annan 
av sina dialoger, Theaitetos,3 spär Platon på bilden av filosofen 
som både oduglig i fråga om vanliga människors vardagsbestyr 
och helt ointresserad av dylika ting, när han låter Sokrates 
berätta en historia om hur Thales en gång råkade ramla ned i en 
brunn som han inte såg eftersom han gick med blicken riktad 
mot himlen. Det hela bevittnades av en tjänsteflicka, som inte 
kunde låta bli att skämta med Thales för att denne var så upp-
slukad av himlafenomenen att han inte såg vad han hade rakt 
framför sig. Och detta skämt träffar alla som sysslar med filosofi, 
fortsätter Sokrates: filosofen är en sådan person som inte ens vet 
huruvida hans granne är en människa eller ej, men vad en män-
niska är, det intresserar han sig för (174a-b).  

Man kan naturligtvis skratta åt denna myt om filosofen som 
på en gång både överlägsen och helt borttappad i den vanliga 
världen. Men såvitt jag kan se är det inte desto mindre ett faktum 
att många av oss fortfarande tar denna bild av filosofin på allvar 
och dessutom har goda skäl därtill, försåvitt den i hög grad har 
varit bestämmande för den tradition vi verkar inom, och mer 
precist ligger i botten på dess idé om den filosofiska kritikens 
särart och möjlighet. Samtidigt står det klart att många också 
spontant känner att det är något förmätet över den här bilden, 
och att det är dags för filosofin att lämna sitt elfenbenstorn och 
försöka gripa in i världen och göra skillnad där.4 Såvitt jag kan 

2 Platon, Skrifter. Vol. 3, övers. Jan Stolpe (Stockholm: Atlantis 2003), 517a2–6. 
3 Platon, Skrifter. Vol. 4, övers. Jan Stolpe (Stockholm: Atlantis, 2006). 
4 Se Hannah Arendt, ”Socrates”, i The Promise of Politics, red. Jerome Kohn (NY: 
Schocken Books, 2005), s. 5–40, som menar att Sokrates död är det trauma som får 
Platon, och i förlängningen en stor del av den filosofiska traditionen generellt, att ge 
upp förhoppningen om att kunna åstadkomma något i politiskt hänseende. 
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se är det emellertid allt annat än klart hur filosofin skulle kunna 
axla en dylik uppgift utan att hamna i en ordentlig identitetskris. 

Vad som intresserar mig i detta sammanhang är således att 
väcka frågor kring filosofins klassiska självbild: vad har hänt 
med den och hur förhåller vi oss själva till den och därmed i 
förlängningen till vår uppgift som filosofer? Om vi tänker oss att 
denna självbild är förlegad eller överdriven, vad menar vi då att 
vi själva har att komma med, och hur skiljer vi vårt arbete från 
det som utförs inom andra discipliner? Jag tänker mig att tema-
tiken kan utvecklas längs två huvudsakliga spår, vilka är intimt 
sammanflätade: dels som en fråga om vad en filosofisk kritik kan 
och bör vara, och dels som en fråga om denna kritiks tillämp-
barhet och därmed konkreta nytta för vetenskapen, och i för-
längningen för samhället i stort. För att på nytt återknyta till 
Platon skulle vi kunna säga att denna problematik i grund och 
botten rör methexis: möjligheten till översättning eller just 
tillämpning av filosofins tankegods, eller med andra ord möjlig-
heten att kliva ned i grottan och gripa in i världen, samt försöka 
åstadkomma förändring där, helst utan att bli dödad.5 

Det är i denna senare fråga jag vill börja, och det är också i 
det sammanhanget som Gadamer blir relevant, i och med att 
hans hermeneutiska filosofi i allra högsta grad syftar till att göra 
konkret nytta för vetenskapen, och mer precist för humaniora, 
på så sätt att den syftar till att hjälpa de humanistiska vetenskap-
erna till en bättre självförståelse. Men i detta projekt utgår 
Gadamer från en fenomenologisk tradition, och jag tänker då i 
första hand på arvet från Edmund Husserl och Martin Hei-
degger, där vi finner både ett mycket tydligt ställningstagande i 
fråga om skillnaden mellan filosofi och vetenskap och en avgjort 
ambivalent hållning vad gäller frågan om filosofins uppgift i för-
hållande till vetenskapen. Låt oss därför först kasta en hastig 
blick på fenomenologin. 

5 Platons begrepp methexis (”deltagande” eller ”delaktighet”) får sin kanske tydligaste 
utläggning i början av den tionde och sista boken av Staten. 
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Hos Husserl och Heidegger får skillnaden mellan filosofi och 
vetenskap inte bara en tydlig utan kanske till och med sin 
skarpaste formulering någonsin i filosofins historia. Som feno-
menologi är filosofin grundad i ett perspektivskifte – i korthet 
en vändning från vår naturliga upptagenhet vid världen som en 
objektiv totalitet, mot dess givenhet för en subjektivitet – som är 
så radikalt att Husserl i sitt sena verk Krisis liknade det vid en 
religiös omvändelse, vilken innebär den största existentiella 
förändring som är given åt mänskligheten.6 Hädanefter kommer 
världen att te sig i ett annat ljus, för dess tidigare så självklara 
anspråk på objektivitet har blivit till en fråga och en uppgift. I 
Krisis finner vi också något av ett typexempel på hur en fenome-
nologisk vetenskapskritik kan se ut, nämligen när Husserl i 
verkets nionde paragraf utvecklar sin omtalade tolkning av 
Galileis matematisering av naturen. Den huvudsakliga poängen 
i Husserls kritiska läsning av Galilei är, helt kortfattat, att dennes 
vetenskapliga genombrott var grundat i en blindhet inför den 
egna subjektiva prestationen: Galilei är, som Husserl uttrycker 
det, entdeckender und verdeckender Genius,7 ett geni som på en 
och samma gång både upptäcker och täcker över. Han upp-
täcker, eller kanske ännu hellre avtäcker den naturliga världen i 
en viss mening, men täcker samtidigt över denna menings speci-
fika särart och erfarenhetsmässiga förutsättningar. Med Hus-
serls egna ord innebar Galileis matematesering av naturen att 
vår livsvärld, alltså den värld vi har tillgång till före varje veten-
skaplig bearbetning, förses med och på så sätt anpassas till en 
förklädnad bestående av idéer (Ideenkleid).8 Det är nämligen 
endast genom en dylik idealisering som en exakt vetenskap om 
naturen blir möjlig. Denna ompaketering förledde emellertid 
Galilei att missta den egna metoden för verkligheten rätt och 
slätt. Han skulle alltså inte ha insett att hans eget arbete, som 

6 Edmund Husserl, Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzen-
dentale Phänomenologie, Gesammelte Schriften 8, red. Elisabeth Ströker (Hamburg: 
Meiner, 1976), s. 140. 
7 Husserl, Krisis, s. 53. 
8 Husserl, Krisis, s. 51. 
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exempelvis hans berömda idéer om fritt fall, bara träffar en 
idealiserad natur, vilken inte utan vidare säger något om den 
natur som är oss given i direkt erfarenhet men som vetenskapen 
likväl gör anspråk på att kunna förklara för oss. 

Som redan antytts syftar dock Husserls kritiska reflektion 
över Galileis insatser på intet sätt till att försöka korrigera natur-
vetenskapen och dess resultat utan till att diagnosticera dess 
förutsättningar och innebörd, vilket i just det här samman-
hanget också blir till ett bidrag till en samtidskritik, och mer pre-
cist till ett försök att sätta fingret på vad Husserl kallade 
modernitetens kris.9 Denna kris består i all korthet i att vi idag 
självklart vänder oss till vetenskapen för att få svar på de stora 
livsfrågorna om livets mening, människans villkor, och så 
vidare, vilka i sista hand låter sig ledas tillbaka till den helt 
grundläggande frågan om vad det innebär att såsom människa 
ha  en värld.  Det senare är  dock en fråga som den moderna 
vetenskapen inte kan besvara, eftersom den väsentligen är 
grundad i ett slags subjektivitetsglömska, vilken går hand i hand 
med en absolut distinktion mellan fakta och värde (där endast 
det förra tänks vara ett möjligt föremål för vetenskaplig be-
handling). Närmare bestämt var det delvis just tack vare denna 
glömska som dess framsteg blev möjliga.  

Enligt detta synsätt är det alltså inte bara så att det inte är 
filosofins uppgift att kommunicera med andra vetenskaper på 
deras egen nivå, utan vetenskapens själva möjlighet springer ur 
en blindhet inför det som filosofin gjort till sin huvudfråga. Eller 
som Heidegger brukade säga i sina senare skrifter: vetenskapen 
kan inte tänka, och det är inte heller dess uppgift.10 Den kan inte 
besinna den mening i vilken den förstår världen och som dess 
förklaring av världen ytterst bottnar i. Men denna diagnos, och 

9 På svenska finns Husserl, ”Den europeiska mänsklighetens kris och fenome-
nologin”, övers. Jim Jakobsson & Hans Ruin, i Fenomenologin och filosofins kris 
(Stockholm: Thales, 2002), s. 85–127. 
10 Se exempelvis Martin Heidegger, ”Vad innebär tänkandet?”, s. 86–101, i Teknikens 
väsen och andra uppsatser, övers. Richard Matz (Stockholm: Rabén & Sjögren, 1974), 
s. 91. 

124 

https://uppgift.10


   

 
  

  

 
  

 
 

 

 
 

 

 

 

  
 
 

 
 

  
   

  

   

VAD KAN FILOSOFIN GE VETENSKAPEN? 

inte minst slutsatsen att filosofen måste låta vetenskapen få 
fortsätta med sitt arbete ifred, tycks bli mer komplicerad när vi 
vänder oss till humanvetenskaperna, vilka handlar om oss själva. 
Även om filosofin, eller åtminstone fenomenologin, inte sysslar 
med människan såsom människa, med allt vad det kan innebära, 
utan såsom subjektivitet eller existens, så är anspråket ändå att 
just i kraft av detta speciella perspektiv komma åt det som i 
grund och botten utmärker oss som människor, så att säga före 
varje partikulärt vetenskapligt perspektiv på människan, vare sig 
det gäller människan som psykofysisk eller som kulturell varelse, 
som agent i historien, och så vidare. Innan vi kan förstå något av 
detta måste själva hennes världsinnehav klargöras. Det är därför 
ganska naturligt att det tar emot för en fenomenolog att över-
huvudtaget tänka sig möjligheten av att kunna dela med sig av 
frågan om vad det innebär att vara människa åt någon annan 
disciplin, samtidigt som det å andra sidan kan tyckas vara djupt 
orättvist att förneka humaniora rent principiellt någon insikt i 
det mänskliga. Det senare tycks ju innebära att man under-
känner hela dess existens.  

Denna ambivalens är kanske som mest tydlig hos Husserl, 
som i princip under hela sitt verksamma liv tvekade i fråga om 
huruvida psykologin har ett existensberättigande som en dis-
ciplin inom den så kallade naturliga inställningen (där det 
mänskliga psyket inordnas i naturen och därmed i ett kausalt 
sammanhang) eller om den måste bli till transcendentalfenome-
nologi för att kunna fullbordas just som en psykologi värd 
namnet, i antagandet att det bara är en konsekvent genomförd 
fenomenologisk betraktelse över psyket, där det senare förstås 
som ett subjekt för världen och inte som ett objekt i densamma, 
som kan undkomma den cartesianska dualismen. Och i Vara 
och tid kritiserar Heidegger på ett liknande sätt humanveten-
skaperna för att vila på en cartesiansk och därmed djupt prob-
lematisk förståelse av den mänskliga existensen, vilken tenderar 
att närma sig människan som blott ett ting bland andra, sam-
tidigt som han påpekar att hans diagnos inte innebär någon 
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negativ dom över dessa vetenskapers resultat.11 Förvisso har de 
fel utgångspunkter men gör ändå ett bra jobb. Men hur feno-
menologins egna analyser skulle kunna ge ett positivt bidrag till 
humaniora är något som varken Husserl eller Heidegger tar upp, 
annat än att de ständigt påpekar att humanioras framgång som 
vetenskap hänger på en riktig förståelse av den mänskliga 
subjektiviteten eller existensen, vilken de själva uppenbarligen 
gör anspråk på att äga eller åtminstone vara på väg mot. 

Mot denna bakgrund framstår Gadamers projekt i Sanning 
och metod som ett försök att ta sig an den uppgift som Husserl 
och Heidegger lämnade mer eller mindre hängande i luften.12 I 
detta verk förklarar Gadamer det som sin ambition att just 
reformera humanioras självförståelse, och befria den från en i 
grunden naturvetenskaplig idé om kunskap, objektivitet och 
sanning. Särskilt inriktar sig Gadamer på att försöka slå hål på 
vad han själv kallar för upplysningens fördom om fördomen, 
vilket syftar på antagandet att kunskap kräver att vi frigör oss 
från våra förutfattade meningar, så att vi därigenom kan förstå 
saken (vilken för Gadamer alltid i första hand är en text) rent 
utifrån den själv, eller på dess egna villkor.13 Gentemot denna 
uppfattning vill Gadamer visa att fördomar i bokstavlig mening, 
det vill säga omdömen fällda på förhand, inte nödvändigtvis är 
ett hinder för förståelse utan först och främst en av dess mest 
grundläggande förutsättningar. Mer specifikt gäller det att inse, 
framför allt för oss humanister, att vi alltid står inom, och där-
med också står i skuld till, en tradition som föregår oss och 
skänker oss själva möjligheten till förståelse. Men just i denna 
sin transcendentala roll kan traditionen aldrig göras helt trans-

11 Heidegger, Vara och tid, övers. Jim Jakobsson (Göteborg: Daidalos, 2013), § 10. 
12 Hans-Georg Gadamer, Wahrheit und Methode. Grundzüger einer philosophischen 
Hermeneutik, 6 rev. uppl. (Tübingen: Mohr, 1990). Verket är bara delvis översatt till 
svenska: Sanning och metod i urval, övers. Arne Melberg (Göteborg: Daidalos, 1997), 
och de delar av Wahrheit und Methode som jag stöder mig på är med något undantag 
inte inkluderade i den svenska översättningen. Jag hänvisar därför till den tyska ut-
gåvan. 
13 Gadamer, Wahrheit und Methode, s. 275. 
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parent: vi kommer aldrig bakom den, för varje försök att ta ett 
kritiskt grepp om den är med nödvändighet en partikulär och 
ensidig tillämpning av den.14 Idén att förståelse alltid realiseras 
som tillämpning är Gadamers försök att ta tillvara på den insikt 
som finns nedlagd i Platons methexis-begrepp, och den banar 
väg för slutsatsen att det inte kan finnas någon metod genom 
vilken vi skulle kunna säkra förståelse. 

Frågan är då vad ska man göra med denna insikt som 
Gadamer förmedlar till oss: hur skulle den kunna omsättas och 
få praktisk betydelse, exempelvis inom vetenskapen? Den hu-
manist som läser Sanning och metod kanske fortsättningsvis 
avhåller sig från att vända sig till naturvetenskapen som till en 
förebild i metodfrågor, men om han eller hon är perceptiv i sin 
läsning inser hen att det faktiskt inte finns någon säker metod 
att följa överhuvudtaget. Faktum är att Gadamer inleder 
Sanning och metod med att slå fast just detta: ”Det hermeneut-
iska fenomenet är överhuvudtaget inte något metodproblem”. 
Om vi dessutom tar fasta på, vilket Gadamer kom att göra så 
småningom, att även förståelsen av naturen är hermeneutiskt 
betingad,15 så infinner sig frågan om vad exakt som skiljer 
humaniora från naturvetenskap utifrån ett hermeneutiskt per-
spektiv: all vetenskap, inte bara den humanistiska, är fel ute om 
den vilar på förutsättningen att kunskap innebär fullkomlig för-
domsfrihet (det var för övrigt också Husserls poäng). Så vad kan 
den filosofiska hermeneutiken ge till just humaniora? 

Annorlunda uttryckt syftar den filosofiska hermeneutiken till 
ett kritiskt synliggörande av vissa förutsättningar för det veten-
skapliga arbetet, men denna kritik kan inte omsättas i specifika 
positiva rön utan att just det kritiska perspektivet går förlorat. 
Denna omständighet har dock inte hindrat forskare från både 
humanistiska och samhällsvetenskapliga discipliner från att i 

14 Gadamer, Wahrheit und Methode, s. 312–318. 
15 Se Gadamer, ”Zwischen Phänomenologie und Dialektik. Versuch einer Selbst-
kritik”, s. 3–23 i Wahrheit und Methode. Ergänzungen, Register (Tübingen: Mohr, 
1986/1993), s. 3; och ”Vorwort zur 2. Auflage”, s. 437–448 i samma band, s. 438f. 
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hermeneutiken vilja se en metod. En hastig genomgång av några 
mer eller mindre nyskrivna vetenskapsteoretiska handböcker 
för humanister och även samhällsvetare visar att den filosofiska 
hermeneutiken blir till något annat än vad som ursprungligen 
avsågs när den åberopas i metodfrågor. Hermeneutiken upp-
fattas då just som en metod,16 ibland som en hjälpreda för att 
kunna välja mellan olika metoder,17 och den missförstås också 
på en rad andra sätt.18 Som redan antytts ser denna förvrängning 
av den filosofiska hermeneutikens intentioner ut att bero på att 
författarnas perspektiv inte är den rent teoretiska frågan om 
kunskapens natur utan gäller just vetenskaplig praxis och 
metod. Man vill sätta fingret på hur hermeneutiken kan vara 
betydelsefull för en humanist, till exempel. Det är naturligtvis en 
helt rimlig fråga, men likväl leder den helt fel ur ett filosofiskt 
perspektiv.  

Liknande funderingar har aktualiserats för min del när jag på 
senare tid har deltagit i en forskarhandledarkurs, där vissa texter 
i kurslitteraturen har försökt använda sig av ett filosofiskt tanke-
gods, företrädesvis olika typer av diskurs- och maktanalys, för 
att på så sätt kasta ljus över handledarsituationens förutsätt-
ningar.19 För mig som filosof var det ganska plågsamt att läsa 

16 Dagfinn Føllesdal, Lars Walløe & Jon Elster, Argumentasjonsteori, språk og viten-
skapsfilosofi (Oslo: Universitetsforlaget, 1990), s. 99. 
17 Carl Martin Allwood & Martin G. Erikson, Grundläggande vetenskapsteori för psy-
kologi och andra beteendevetenskaper, 2 uppl. (Lund: Studentlitteratur, 2017/ 
2010), s. 115. 
18 Se t.ex. Jan Holm Ingemann, Vetenskapsteori för samhällsvetare, övers. Hans Dalén 
& Ulrik Lögdlund (Malmö: Gleerups 2016), s. 87–88, där förståelse i hermeneutisk 
mening likställs med empati och inlevelse, och Sten Andersson, Om positivism och 
hermeneutik. En introduktion i vetenskapsteori (Lund: Studentlitteratur, 2014), s. 30, 
92, 112, där Gadamers hermeneutik sägs förkroppsliga ett relativistiskt perspektiv 
och innebära ett förkastande av sanningsbegreppet. 
19 Kursen i fråga var ”Handledning av forskarstuderande”, 7,5 hp, och gavs vid 
Södertörns högskola ht 2017/vt 2018. Den litteratur som mina anmärkningar ovan 
särskilt hänför sig till är Barbara Grant, ”Walking on a Rackety Bridge. Mapping 
Supervision”, föredrag presenterat på HERDSA International Conference, Mel-
bourne 12–15 juni 1999; Barbara Grant, ”Mapping the Pleasures and Risks of Super-
vision”, Discourse. Studies in the Cultural Politics of Education 24/2 (2003): 175–190, 
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dessa texter: författarna tycktes mig handskas avgjort valhänt 
med det teoretiska stoff som de utgick från, och framför allt 
lyckades de inte tillämpa eller omsätta det senare i relation till 
sitt eget empiriska material, med resultatet att handledarsitua-
tionens särart gick förlorad. Det som sades om dess förutsätt-
ningar, exempelvis att där finns dolda förväntningar och för-
domar, skulle kunna sägas om i princip vilken mänsklig aktivitet 
som helst. Jag noterade dock att kursdeltagare från andra ämnen 
tyckte att dessa texter var mycket givande. 

Jag har därför kommit till den preliminära slutsatsen att 
filosofins uppgift och nytta kanske just ligger i att missförstås 
och förvrängas av andra vetenskaper. Eller för att på nytt hänvisa 
till Platon: methexis är förvisso omöjligt i den meningen att  
tillämpning av ”idéer”, eller i vidare mening av ett teoretiskt 
tankegods, med nödvändighet innebär ett visst mått av för-
vrängning och förskjutning, men likväl är det både nödvändigt 
och verkligt. Varje försök att förstå världen, vare sig det springer 
ur vetenskapen eller ej, innebär just en dylik tillämpning, varvid 
vi omsätter allmänna principer och begrepp till enskilda om-
ständigheter. Endast så kan de förra fyllas med mening och ett 
bestämt innehåll. 

En annan fundering som forskarhandledarkursen gav gällde 
vår tids upptagenhet vid, för att inte säga nästan neurotiska 
inställning till förutsättningar och fördomar, vilket i mångt och 
mycket är raka motsatsen till Gadamers välvilliga tillit till 
traditionen som en sanningskälla. Denna anmärkning leder mig 
in på det andra av de två spår som nämndes ovan, nämligen 
frågan om den filosofiska kritikens möjlighet och beskaffenhet. 
Jag tänker då på den identitetspolitiska diskussion som långt 
ifrån enbart förs inom den akademiska filosofin utan även, och 
kanske ännu mer, inom samhällsdebatten i stort. Denna diskus-

och Paula Mählck & Måns Fellesson, ”Capacity-Building, Internationalisation or 
Postcolonial Education? Space and Place in Development-aid-funded PhD Train-
ing”, Education Comparee 15 (2016), s. 97–118. Jag vill gärna påpeka att min skepsis 
inför denna litteratur inte innebär någon kritik av själva kursen. 
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sion är utan tvivel tämligen låst: båda sidor anklagar varandra 
för att reproducera de fördomar man vill komma bort ifrån, det 
vill säga vare sig man bejakar eller ställer sig kritisk mot ett iden-
titetstänkande. I det senare fallet kan man beskyllas för att vara 
blind för den verklighet där fördomar de facto är kopplade till 
identitet, medan den förra hållningen är sårbar för invänd-
ningen att den inte tycks kunna erbjuda något annat alternativ 
än att hålla fast vid ett sätt att sortera människor på som man 
själv har förklarat är djupt begränsande. 

Jag ska inte här ge mig in i denna komplexa problematik utan 
nöjer mig med att avslutningsvis konstatera att denna diskus-
sion borde vore tacksam för filosofer att gå in i, i syftet att reda 
ut de ingående begreppen, vilket som sagt är filosofins självpå-
tagna uppgift. Problemet är emellertid att vi inte är överens om 
vad kritik är, just till följd av filosofins egen utveckling under de 
senaste decennierna, vilken i grund och botten är en utveckling 
av det transcendentalfilosofiska arvet från Kant. Jag tänker mig 
att frånvaron av konsensus på denna punkt, i fråga om hur kritik 
kan och ska bedrivas, kan formuleras som en oenighet i fråga om 
hur vi ska handskas med Kants distinktion mellan det transcen-
dentala och det empiriska. Denna distinktion börjar på sätt och 
vis lösas upp redan hos Husserl och Heidegger, i korthet i och 
med att de båda historiserar det transcendentala, det vill säga 
tänker sig att även de mest grundläggande formerna och kate-
gorierna för vår erfarenhet är historiskt betingade. Likväl skulle 
ingen av dem gå med på att denna omtolkning innebär att filo-
sofin blir avhängig de övriga vetenskapernas rön, exempelvis i 
frågan om vad som utmärker människan och hennes existens. I 
stället utsätts det som kan synas vara empiriska begrepp, som 
exempelvis historia, för ett slags transcendental rening.20 Först 
när vi kommer till den post-fenomenologiska filosofin kan vi se 

20 Ett typiskt exempel på denna inställning finner vi hos Heidegger i Vara och tid, §§ 
72–76, där han i sin diskussion av vad det innebär att den mänskliga tillvaron väsent-
ligen är en historisk varelse ägnar stor möda åt att argumentera för att det som han 
själv utlägger som existensens historicitet principiellt föregår och utgör möjligheten 
för all empirisk historieskrivning. 
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en stark tendens till att i grunden ifrågasätta Kants ovan nämnda 
distinktion, genom att man bjuder in empiriska kategorier, som 
exempelvis kön, i det transcendentala. Härvidlag förfar man 
delvis med hjälp av ett slags methexis-argumentet, vars övergrip-
ande poäng i detta sammanhang är att det transcendentala 
måste omsättas och transformeras av den empiriska verklig-
heten för att filosofin ska kunna handla om och bli relevant för 
verkliga människor. Men om vi håller med om att detta argu-
ment har en poäng, tycks vi kastas tillbaka till vår ursprungliga 
fråga om filosofins nytta för vetenskapen och samhället i stort. 
Om filosofin inte kan upprätthålla en tydlig distans från de 
empiriska vetenskaperna, vad består då den filosofiska kritikens 
särart och möjlighet i?  

Filosofins belägenhet tycks således alltjämt vara den som 
Platon skisserade i sin grottliknelse: om filosofen bejakar grot-
tans skuggvärld kan hon förvisso kommunicera med andra men 
har inget särskilt att säga, och om hon i stället stiger upp i ljuset 
kan hon inte tala till dem som är kvar i mörkret, eller bidra till 
deras kunskapsutveckling på något sätt. Hon har ju fått ”ögonen 
förstörda av vistelsen däruppe”, och det kan därför inte 
vara ”värt att ens försöka ta sig upp”. Platons dom över filosofens 
öde kan kanske tyckas väl dyster. Min poäng är inte att filosofin 
inte längre har någon uppgift i relation till vetenskapen, eller att 
det inte finns någon som vill lyssna till vad filosofin har att säga, 
utan att dess uppgift till sin natur är mer eller mindre paradoxal. 
Filosofins arbete med att synliggöra vetenskapens förutsätt-
ningar och att utvärdera dess anspråk på att förklara världen är 
onekligen en helt väsentlig del av ett självreflekterande samhälle. 
Men så fort vi försöker dra lärdom av filosofins kritiska budskap, 
och omsätta det till konkret vägledning, förvränger vi det senare, 
på det sätt som jag försökt redogöra för ovan. Vill vi ha veten-
skaper som kan utöka vår kunskap om världen och på olika sätt 
bidrar till samhällets utveckling på ett positivt sätt måste filo-
sofen inte bara acceptera att de övriga vetenskaperna ”bara 
drömmer om det som är och aldrig kan se det med vaken 
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blick”,21 utan även fundera över om inte de förra faktiskt gör 
störst nytta om de får fortsätta sova. 

21 Platon, Skrifter. Vol. 3, 533c1-2 
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Psykoanalys och filosofi 

PER MAGNUS JOHANSSON 

Psykoanalysen hade redan från början ett komplicerat och 
mångfacetterat förhållande till filosofin, och detta förhållande är 
något av en nyckelfråga i studiet av psykoanalysen. Föreliggande 
text syftar till att belysa denna sammansatta frågeställning, 
liksom psykoanalysens förhållande till vetenskapen och uni-
versitetet. Sigmund Freud var generellt sett kritisk mot filosofin, 
huvudsakligen mot det han betraktade som filosofiska system. 
De olika filosofiska system som fanns i hans tid kände han sig 
inte besläktad med eller inspirerad av. Samtidigt hade han 
initialt – mellan åren 1874 och 1876 – tagit del av Franz 
Brentanos filosofiundervisning i Wien. Denne hade via Gustav 
Adolf Lindners psykologiska verk kommit i kontakt med Kant-
eleven Johann Friedrich Herbarts tankar om föreställnings-
representanter. Herbart hade i sin tur gått i undervisning hos 
Johann Gottlieb Fichte, en av den tyska idealismens företrädare, 
till vilka även Immanuel Kant, Friedrich von Schelling och 
Georg Wilhelm Friedrich Hegel brukar räknas. Om Fichte kom 
att vända sig emot Kants idé om ett fristående ”ting i sig” och 
förfäktade att ”jaget ponerar jaget”, med andra ord att jaget är 
fritt och närmast ”absolut” i den meningen att det kan förklara 
den verklighet som existerar, kan man säga att Freud med tiden 
vänder sig emot Fichtes idé då han insisterade på att ”jaget inte 
är herre i eget hus”.1 

Freud fördjupade emellertid aldrig de studier som han 
bedrev under Brentanos ledning. Han försökte hålla filosofin på 

1 Samlade skrifter av Sigmund Freud Band X, ”En svårighet för psykoanalysen”, övers. 
Lars W Freij (Stockholm: Natur och Kultur, 2008), s. 273. Freud skriver: ”Så skulle 
psykoanalysen vilja undervisa jaget. Men de båda nämnda klargörandena, att 
sexualitetens driftliv inom oss inte helt kan tämjas och att de själsliga processerna i 
sig själva är omedvetna och endast genom en ofullständig och opålitlig varseblivning 
tillgängliga för jaget, är liktydiga med påståendet att jaget inte är herre i eget hus.” 
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avstånd – ett avståndstagande som dock inte endast vilade på att 
alla filosofer motsäger psykoanalysen; han kom tvärtom att kän-
na igen sig i flera av dem. Historiker och vetenskapsfilosofer har 
påpekat att anledningen till att Freud aldrig grundligt studerade 
Friedrich Nietzsche, vilket hade kunnat vara en möjlighet, inte 
var att hans egna idéer befann sig i motsatsställning till dennes, 
snarare tvärtom. Freud hade ett liknande förhållande till Arthur 
Schopenhauer, vilket framgår i hans ”Självbiografi” från 1925, 
där han skriver att de 

långtgående överensstämmelserna mellan psykoanalysen och 
Schopenhauers filosofi – han har inte bara hävdat affektlivets 
primat och sexualitetens dominerande betydelse utan till och 
med haft kunskap om bortträngningens mekanism – inte kan 
härledas från någon bekantskap hos mig med hans åskådning. 
Jag läste Schopenhauer först i ett mycket sent skede i mitt liv. 
Nietzsche, den andre filosof vars aningar och insikter ofta på 
det mest förvånande sätt sammanfaller med psykoanalysens 
mödosamt vunna resultat, har jag länge undvikit just därför. 
Prioriteten betydde mindre för mig än att jag ville bevara min 
förutsättningslösa inställning.2 

I detta sammanhang är det vidare viktigt att poängtera att Freud 
regelbundet refererar till några av de stora västerländska filo-
soferna. Han låter sig således influeras och tar stöd i dem, trots 
sin allmänna tveksamhet i förhållande till det han kallar filo-
sofin, vilket snarare ska förstås som filosofiska system, som inte 
beaktar betydelsen av det omedvetna. Hänvisningarna går 
exempelvis till Aristoteles, Johann Wolfgang von Goethe, Kant, 
Nietzsche, Platon och Schopenhauer. Freud gör detta inte sällan 
i sammanhang då han upplever att psykoanalysen framför 
tankar som bryter mot den medicinska och psykiatriska förstå-
elsen av ett givet individual- och/eller masspsykologiskt feno-

2 Freud, Samlade skrifter III (1997), ”Självbiografi”, övers. Ola Andersson, s. 552. 
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men. Han söker då legitimitet för sin egen ifrågasatta tanke 
utanför det medicinska och naturvetenskapliga fältet.  

Låt mig ta ett exempel som visar hur Freud hänvisar till två 
av de ovan nämnda filosoferna. I förordet från 1920 till den 
fjärde upplagan av Sexualteorier skriver han följande:  

Ty redan filosofen Arthur Schopenhauer påpekade för länge 
sedan för människorna i hur hög grad deras göranden och 
låtanden bestäms av – i ordets vanliga bemärkelse – sexuella 
strävanden, och en värld av läsare kan ju inte gärna fullkom-
ligt ha lyckats slå en så fängslande maning ur hågen! Men 
beträffande den ”utvidgning” av begreppet sexualitet, som 
man tvingas göra efter att ha analyserat barn och så kallade 
perversa, kan man önska att alla de som från sin högre stånd-
punkt föraktfullt ser ned på psykoanalysen kom ihåg hur väl 
psykoanalysens vidgade sexualitet stämmer överens med den 
gudomlige Platons Eros.3 

Den kluvenhet i förhållande till filosofin som tar gestalt i Freud 
gäller således det humanvetenskapliga fältet. Även när detta 
kunskapsfält förs i kontakt med det naturvetenskapliga fram-
träder kluvenheten, men då på en annan nivå. Olika ideal råder 
inom dessa vad gäller kunskapens bärkraft och hållbarhet, samt 
hur den inhämtas. Vid ett senare tillfälle, med psykoanalysen i 
åtanke, skrev Freud följande: 

Kanske säger ni med en axelryckning: Det där är inte natur-
vetenskap; det är schopenhauersk filosofi! Men varför, mina 
damer och herrar, skulle inte en djärv tänkare ha kunnat gissa 
det som senare bekräftas av en nykter och mödosam detalj-
forskning?4 

3 Freud, Samlade skrifter V (1998), Sexualteorier, övers. Ingrid Wikén Bonde, s. 68. 
4 Freud, Samlade skrifter I (1996), Nya föreläsningar publicerade 1932, övers. Assar 
Asker under medverkan av Göran Schedin och Karin Treffenberg, s. 520.  

135 



 

 
 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
     

 
   

  
    

EN PLATS FÖR TÄNKANDE 

I detta citat är det som framträder en form av förenlighet mellan 
de två kunskapsområdena med avseende på slutsatser och resul-
tat, trots metodolikhet. Tanken, tycks Freud avse, kan nå längre 
än vad tidens vetenskapliga mödor kunnat bekräfta eller veder-
lägga. Freud förefaller stå öppen för ett samspel där motsätt-
ningar knutna till hans teoribildning framträder. Den nyktra 
och mödosamma detaljforskningen vilar på en empirisk kun-
skapsinhämtning, ett naturvetenskapligt präglat syn-sätt. 

Vi vet emellertid att Freud, efter det att han bildat sin psyko-
analytiska praktik och konstituerat psykoanalysen som en 
originell teori, aldrig var helt bekväm med att vara läkare. Det 
var något som skavde. I efterordet till Frågan om lekmanna-
analysen skriver Freud följande: 

Efter 41 års läkarverksamhet säger mig min självkännedom 
att jag egentligen inte har varit någon riktig läkare. Jag blev 
läkare på grund av att jag tvingades vika av från min ur-
sprungliga avsikt, och mitt livs triumf ligger i att jag efter en 
lång omväg har återfunnit den inriktning jag hade från bör-
jan. Under mina tidiga år hade jag såvitt jag vet inget behov 
att hjälpa lidande människor, min sadistiska läggning var inte 
särskilt utpräglad, så av dess derivat behövde detta inte ut-
vecklas. Jag har heller aldrig lekt ”doktor”, min infantila ny-
fikenhet gick uppenbarligen andra vägar. I ungdomsåren blev 
mig behovet av att förstå något av denna världens gåtor och 
kanske själv i någon mån bidraga till deras lösning över-
mäktigt.5 

Lite längre fram i efterordet hävdar han följande: ”Jag anser 
emellertid att min brist på den rätta fallenheten för läkaryrket 
inte i någon högre grad har skadat mina patienter.”6 

På något sätt kan man se dessa yttranden från Freuds sida 
som tecken på att han vandrat från att befinna sig inom ett 

5 Citatet återfinns i Freud, Samlade skrifter VIII (2002), Frågan om lekmanna-
analysen, övers. Lars W Freij, s. 309f.  
6 Freud, Samlade skrifter VIII, Frågan om lekmannaanalysen, s. 309f. 
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naturvetenskapligt, positivistiskt och reduktionistiskt veten-
skapsideal till att försvara sin kärlek till läsandet och skrivandet, 
samt till de kunskapsideal som kännetecknar såväl skönlittera-
turen som idé- och filosofihistorien. Han lämnade – om inte helt 
så ändå tydligt – den position i vilken han identifierade sig med 
en form av observationskunskap och tog steget över till att skaffa 
sig perspektiv på sin praktik, vilken exklusivt bestod i att lyssna 
och tala, och att, via dessa kanaler, ge en  ny innebörd åt det 
analysanden – det var vad han kallade sina patienter – sade. Det 
nya perspektivet förvärvade han sig genom att läsa texter ur den 
skatt vi idag kallar humaniora. 

Mönstret är, om man mer övergripande betraktar hans sam-
lade verk, att där Freud söker stöd som han inte kan finna i sin 
samtid vänder han sig till såväl filosofihistorien som till de skön-
litterära författarna. Man kan med fog också hävda att de mot-
sättningar som man kan upptäcka i Freuds förhållande till hu-
maniora, hans paradoxala inställning till det humanistiska kun-
skapsfältet, och främst till filosofin, medförde att han lämnade 
en obearbetad rest efter sig. Denna rest öppnade för kritiska 
kommentarer och reflexioner, vilka också har kommit. En riklig 
mängd av dessa härstammar från Frankrike, betydligt färre men 
ändå några från Sverige. I det närmast följande belyser jag dessa 
två kommentarfält. 

Frankrike 

Det är uppenbart att det land i världen som efter Freuds död 
visat störst intresse för att studera förhållandet mellan psyko-
analys och filosofi är Frankrike. Jacques Lacan, som började sitt 
seminarium 1953 och fortsatte med det fram till sin död 1981, 
var fascinerad och berörd av den västerländska idéhistorien, inte 
minst av den filosofihistoriska delen. Lacan var disputerad 
läkare men han identifierade sig med den intellektuelles sätt att 
förvärva kunskap. Den intellektuelle psykoanalytikerns främsta 
uppgift var att, så upplevde Lacan det, kommentera psykoana-
lysens teori- och praktikhistoria. Hans intellektuella nyfikenhet, 
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liksom hans vetgirighet, var stor, även om den inte som i Freuds 
fall ledde till ett systematiskt skrivande. 

Lacan utgår från den ursprunglige Freud i sin förståelse av 
psykoanalysen. Han ger även uttryck åt att Freud förbinder sin 
teori med naturvetenskapen men använder begrepp ur denna på 
ett sätt som gör att innebörden förskjuts. När Lacan ifrågasatte 
psykoanalysens naturvetenskapliga hemvist, gjorde han det i 
opposition till en då dominerande tolkning, enligt vilken det 
gällde att förena psykoanalysen med den akademiska psyko-
login som sökte stöd i ett försvar av rationalitet och vetenskap-
lighet utanför psykoanalysen. Lacan hävdar däremot att psyko-
analysen bara kan hämta förståelse inifrån den psykoanalytiska 
erfarenheten. I annat fall beaktar den inte Freuds grundläggande 
upptäckt av det omedvetna och dess logik. 

Det är mot den bakgrunden som Lacan under 1950-talet 
lanserar ett projekt under mottot ”tillbaka till Freud” (retour à 
Freud)7 med två innebörder: dels ett återvändande till Freuds 
egna texter, dels ett återvändande till den ”sanne” Freud. Lacans 
läsning av Freuds texter är på samma gång nyskapande och 
konservativ. Lacan söker koherens i Freuds texter, trots att 
enskilda yttranden i dem tycks peka i olika riktningar. Hur finna 
en inre logik i en till synes disparat textmassa? 

Lacan ser i psykoanalysen en speciell form av praktik och 
teori, som inte får sin legitimitet genom något annat veten-
skapligt fält. Psykoanalysen tar visserligen hjälp av en rad 

7 Som Elisabeth Roudinesco påpekar skedde detta för första gången den 8 juli 1953. 
Det var i föredraget ”Le Symbolique, l’Imaginaire et le Réel”. Lacan förklarade själv 
att han daterade återvändandet till Freuds texter till 1951. I ”Romföredraget” från den 
27 september 1953, ”Fonction et champ de la parole et du langage en psychanalyse” 
(”Talets och språkets funktion och fält i psykoanalysen”), övers. Ann Runnqvist-
Vinde, Iréne Matthis & Francoise Rouques i Jacques Lacan, Écrits. Spegelstadiet och 
andra skrifter, red. Iréne Matthis. (Stockholm: Natur och Kultur, 1989) utvecklade 
han tankarna. Därefter kom seminarierna från åren 1953–1954 och från 1954–1955, 
först Les écrits techniques de Freud (Freuds tekniska skrifter) och därefter Le Moi dans 
la théorie de Freud et dans la technique de la psychanalyse (Jaget i Freuds teori och i 
den psykoanalytiska tekniken). Se Elisabeth Roudinesco, Jacques Lacan. En levnads-
teckning, ett tankesystem, övers. Eva Backelin (Stockholm/Stehag: Symposion, 1994), 
s. 245f. 
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vetenskapliga discipliner, men betraktad för sig är den obero-
ende av biologi och akademisk psykologi. Lacan är övertygad 
om att en tolkning av psykoanalysen måste vara av filosofiskt 
slag. Men han vänder sig också till språkvetenskapen, littera-
turen, antropologin, matematiken och logiken för att klargöra 
det teoretiska genombrottet hos Freud. När Lacan låter psyko-
analysen gå i dialog med andra intellektuella fält öppnar han 
därmed för nya infallsvinklar på frågan om psykoanalysens 
vetenskapliga position. 

Enligt Lacan sökte sig Freud till biologiska förklaringsmo-
deller därför att i synnerhet fysiken, men även biologin, vid den 
tiden utgjorde vetenskapliga förebilder, medan humanveten-
skapen, då som nu, befann sig i marginalerna. Freud hämtade 
förvisso begrepp från biologin (till exempel begreppet drift) men 
omarbetade dem så radikalt att de fick en ny innebörd. 

Lacans motstånd mot att psykoanalysen skulle förenas med 
biologi och psykologi hänger samman med en radikal åtskillnad 
som han gör mellan natur (djurens värld) och kultur (männi-
skans värld). Han utgår i denna åtskillnad från socialantro-
pologen Claude Lévi-Strauss arbeten. Lagen om incestförbudet, 
som i grunden är ett påbud om exogami, bär upp en kollektiv 
struktur som förbinder människor i ett samhälle. Denna struk-
tur, som är språklig och omedveten, kallar Lacan den symboliska 
ordningen.8 Det som skiljer människan från djuren är, enligt 
Lacan, att människan är en kulturell varelse underkastad en 
symbolisk ordning. 

Lacan hänvisar också till den strukturella lingvistiken, som 
enligt hans förhoppning ska ge den psykoanalytiska teorin en 

8 Här kan noteras att Lacan använder begreppet ”det symboliska” som maskulinsub-
stantiv. Han använder det första gången 1936 och då för att beskriva ett represen-
tationssystem som är grundat på språket. Men det är nästan 20 år senare, 1953, i 
”Romföredraget” med titeln ”Fonction et champ de la parole et du langage en 
psychanalyse” (”Talets och språkets funktion och fält i psykoanalysen”) som det sym-
boliska får begreppslig status och knyts till det imaginära och det reala. Se Elisabeth 
Roudinesco & Michel Plon, Dictionnaire de la psychanalyse (Paris: Librairie Arthème 
Fayard, 2017), s. 1565–1568. 
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begreppslig stränghet som den dittills saknat. I själva verket, 
skriver han, föregrep Freud vissa element i lingvistiken och för-
bereder därmed Lacans egen slutsats: ”Det omedvetna är struk-
turerat som ett språk.”9 Lacan hävdar att psykoanalysen efter 
Freud har försummat talets och språkets funktion. För det första 
sker all mänsklig kommunikation i en språklig struktur. För det 
andra är målet med det psykoanalytiska arbetet att analysanden 
genom talet ska kunna artikulera sanningen om sitt begär. 
Psykoanalysen har ett medium: patientens tal. 

Lacan söker klarlägga Freuds arbete också med filosofins 
hjälp. Han använder – till skillnad från Freud – begreppet sub-
jekt. I den filosofiska traditionen från René Descartes motsvarar 
subjektet det jag som har direkt tillgång till sig själv genom 
självmedvetandet. För Lacan är däremot subjektet kluvet. Freud 
avslöjar med sin upptäckt av det omedvetna att ”jaget inte är 
herre i sitt eget hus”. 

Men jaget uppfattar sig som ett enhetligt och stabilt själv-
medvetande och erkänner inte subjektets klyvning. Det leder till 
en imaginär kunskap. Det psykoanalytiska arbetet syftar till att 
undergräva denna imaginära kunskap för att ge plats åt ett 
symboliskt vetande. Det symboliska vetandet är inte förbundet 
med ett enskilt subjekt utan är intersubjektivt, eftersom den 
symboliska ordningen i grunden är intersubjektiv. Men det 
symboliska vetandet kan aldrig nå till Hegels absoluta vetande, 
inte heller till Fichtes föreställning om jagets förmåga att oin-
skränkt kunna nå fram till verkligheten, eftersom subjektets 
klyvning inte kan överbryggas. Bortom den uppenbarade 
meningen finns alltid en oåtkomlig rest varigenom den symbol-
iska ordningen begränsas. Lacan slår fast att språket separerar 

9 Lacan formulerade 1958 att ”det omedvetna har språkets radikala struktur” 
(l’inconscient a la structure radicale du langage). Detta klargörs än mer tydligt i Le 
séminaire Encore (1972–1973) i en formulering som lyder: ”L’inconscient est 
structuré comme un langage” (”Det omedvetna är strukturerat som ett språk”) och 
som följdes av ytterligare en formulering: ”Le langage est la condition de l’incons-
cient” (”Språket utgör det omedvetnas förutsättning”). Se Roudinesco & Plon, Dic-
tionnaire de la psychanalyse, s. 747. 
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människan från hennes omedelbara levda realitet. Denna 
realitet kallar han det reala, en ordning vid sidan av de båda 
andra ordningarna – den imaginära och den symboliska. Anta-
gandet om det reala leder till ett specifikt sanningsbegrepp. San-
ningen ligger i det reala och är därför omöjlig att nå. Vetandet 
kan aldrig omfatta det reala. Det finns med andra ord en 
klyvning mellan vetande och sanning. 

Är psykoanalysen en vetenskap enligt Lacan? Den antar och 
förutsätter ett subjekt, och därmed kan den inte vara en natur-
vetenskap. Det är fåfängt att som vissa typer av psykoanalys 
försöka utveckla prövbara hypoteser. Men det är också omöjligt 
att som humanvetenskaperna försöka göra människan till 
objekt för empiriska studier. I stället söker sig Lacan till ett 
rationalistiskt vetenskapsideal. Tidigt hävdar han att psyko-
analysen är en hypotetisk vetenskap. Men senare ifrågasätter 
han detta och säger att då psykoanalysen tar sin utgångspunkt i 
den strukturella lingvistiken närmar den sig de exakta veten-
skaperna. Han försöker formalisera den psykoanalytiska teorin 
matematiskt och från och med 1971 använde han begreppet 
mathème, som här stammade från ett av grekiskans ord för 
abstrakt kunskap, mathema. Matemet är, som Lacan formu-
lerade sig, skrivandet av det som inte kan sägas, men som kan 
överlåtas. 

Ändå kan psykoanalysen inte bli exakt eftersom den alltid 
måste förbli påverkad av det mänskliga subjektet. Han klargör 
detta i termer av Descartes subjekt. I tesen ”Jag tänker, alltså är 
jag” finns en klyvning mellan subjektet i jag tänker och jaget i jag 
är. Descartes fokuserade på jag är och hjälpte därigenom till att 
få vetenskapen att förkasta jag tänker, det vill säga subjektet i 
betydelsen det omedvetnas subjekt. Psykoanalysen är både en 
vetenskap och en icke-vetenskap. Den är en vetenskap i den 
meningen att den utgår från vetenskapens subjekt, men den är 
inte en vetenskap i den meningen att den förutsätter subjektets 
klyvning och det omedvetna. 
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Vad kan vi nu sammanfattningsvis säga om Lacans tolkning 
i förhållande till Freud? Freud var inte entydig i sin uppfattning 
om psykoanalysens förhållande till olika vetenskaper, men vi vet 
att han regelbundet återvände till idén att psykoanalysen var en 
naturvetenskap. Det innebär inte att Freud de facto skapade en 
naturvetenskap. Frågan, vilket framgår av min redogörelse, är 
mycket mer komplicerad och sammansatt än så. Han tog intryck 
båda av naturvetenskapliga och humanvetenskapliga idétradi-
tioner och skapade en originell teori med en dithörande praktik. 

Lacan, som systematiskt behandlar psykoanalysens veten-
skapsteoretiska status, hävdar att psykoanalysen varken är en 
naturvetenskap eller en humanvetenskap. Psykoanalysen är en 
speciell form av praktik och teori, som inte får sin legitimitet 
genom någon annan vetenskaplig disciplin. Den är subjektets 
och det omedvetnas vetenskap. Men i detta ligger att den sam-
tidigt är en icke-vetenskap. 

Att vara begärande 

Inom psykoanalytisk teoribildning har begreppet begär intagit 
en alltmer viktig position. Inte minst inom den franska psyko-
analysen. Lacans bearbetning av Freuds teori har varit avgör-
ande. Denna bearbetning hämtar inspiration från hur begärs-
begreppet utformats inom delar av Hegels filosofi. Begreppet 
förbinder den psykoanalytiska teorin och praktiken, på samma 
gång som det skapar och utgör en mötespunkt mellan psyko-
analysen och filosofin.  

Då man studerar auktoritativa encyklopediska franska verk 
ser man att de tyska orden för franskans enda ord, désir, är 
Begierde, Wunsch och Wunscherfüllung. Engelskan använder sig 
av wish, wishfullfilment och desire. Begreppet – le désir – an-
vänds inom filosofin, psykologin och psykoanalysen, och det 
betecknar strävan, önskan, behov, drivkraft, med andra ord 
olika former av förflyttningar – rörelser – mot ett objekt. Inom 
psykoanalysen motsvarar begäret en stark, okontrollerad och 
omedveten önskan om en förening; en person vill en annan per-
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son någonting, vill till – nå fram till – en annan person. Begäret 
är i sin ursprungliga, vanligaste och tydligaste form ömsesidigt. 
Begäret rör sig ut till och tillbaka igen. Mötet gäller såväl själen 
som kroppen, såväl det spirituella och ömsinta som det som vi 
vanligtvis förknippar med det sexuella. Inom klassisk psyko-
analys är begäret synonymt med önskan (Wunsch), önskeupp-
fyllelse (Wunscherfüllung) och önsketillfredsställelse (Wunsch-
befriedigung) liksom med de engelska uttrycken wish, wishfull-
filment, satisfaction of the wish. 

Av Sigmund Freuds arvtagare är det Jacques Lacan som har 
försökt att begreppsliggöra innebörden i det psykoanalytiska 
begreppet önskan utifrån en filosofisk tradition. Lacan tar stöd i 
den västerländska filosofihistorien och i den del som inleds med 
Baruch Spinoza och sedan sträcker sig fram till Hegel. För Lacan 
betydde det att begreppet får en djupare innebörd och knyts i 
synnerhet till den rysk-franske filosofen Alexandre Kojèves läs-
ning av Hegel. 

Det har inneburit att begäret inom ramen för Lacans bearbet-
ning av begreppet, riktas mot en eftersträvansvärd tillfreds-
ställelse i det absoluta. Det ges en absolut karaktär, vilket betyder 
att begäret hamnar utanför det faktiska förverkligandet av en 
önskan eller strävan.  

Begäret aktualiseras i förhållande till den andre. Aktualiser-
ingen kommer sig av upptäckten att objektet inte befinner sig 
utanför subjektet utan finns inom den begärande personen: Jag 
känner igen mig i den andre i den mån jag förnekar denne som 
annan/den andre, som radikalt annorlunda. Den andre finns i 
det begärande subjektet och den yttre andre väcker begäret i den 
begärande. Igenkännandet av olikhet blir strukturellt sekundärt 
och igenkännandet av likhet blir primärt. Upplevelsen av likhet 
snarare än den av olikhet är begärets förutsättning. 

Hos Freud är begreppet Wunsch framför allt omedvetet till 
sin natur. Det är därför som begreppet är förbundet med dröm-
men, med felhandlingen, felsägningen, med symptomet, med 
fantasin och därmed sammanlänkat med det omedvetna och det 
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bortträngda. Drömmen motsvarar förverkligandet av en bort-
trängd önskan. Hos Freud är begreppet Wunsch inte knutet till 
vare sig den andres igenkännande eller till igenkännandet 
(reconnaissance). Inte heller förknippar eller definierar Freud 
begreppet som ett behov, med andra ord, han betraktar det inte 
som ett biologiskt begrepp, en uppfattning som gör sig gällande 
bland annat inom psykologin och delar av psykoanalysen. I 
Freuds synsätt och teori finner behovet sin tillfredsställelse i för-
hållande till ett adekvat objekt (exempelvis mat), medan 
begreppet Wunsch står i förbindelse med minnet och därmed till 
upprepningen. Att finna är att återfinna som Freud skrev. Så 
som Freud använder begreppet Wunsch står det alltid i för-
bindelse med begreppet sexualitet, det vill säga sexualiteten i den 
breda bemärkelse som enligt Freud åsyftades inom psyko-
analysen. Med andra ord, sexualitet i betydelsen ett libidinöst 
band till den andre.  

Mellan de två världskrigen höll Alexandre Kojève seminarier 
i Paris om Hegel och Andens fenomenologi. På dessa deltog 
Lacan och han påverkades av den hegelianska filosofin såsom 
den utvecklades och tolkades av Kojève. Lacan var den arvtagare 
till Freud som försökte förena två traditioner – det vill säga å ena 
sidan den del av den hegelianska filosofiska traditionen, som 
grundade sig på termen Begierde och å andra sidan den 
freudianska psykoanalytiska traditionen, som utgick ifrån term-
en Wunsch – med Kojèves antropologiserande av det mänskliga 
begäret. Samtidigt betonade Lacan det omedvetnas betydelse i 
förhållande till begäret i stället för att som Hegel lyfta fram det 
medvetna med avseende på begäret. På det sättet återför Lacan 
begäret till det omedvetna samtidigt som han korrigerar Freuds 
uppfattning utifrån ett fenomenologiskt och filosofiskt perspek-
tiv. Han skapar en förbindelse mellan begäret, grundat på ett 
igenkännande (begäret efter den andres begär), och den omed-
vetna önskan i Freuds mening. Genom detta särskiljs begäret 
från behovet. De två aspekterna är emellertid hos Freud mer 
odifferentierade och sammanblandade, även om en skillnad 
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implicit finns inskriven i den klassiska psykoanalysen. Med 
Lacans teoretiserande blir begäret och behovet två distinkt skilda 
kategorier, som inte kan eller bör förväxlas. Genom den 
hegelianska idén om erkännandet introducerade Lacan mellan 
åren 1953 och 1957 en tredje term, nämligen kravet. 

Kravet riktar sig till den andre och tycks rikta sig till ett 
objekt, men detta objekt är ur en synvinkel oviktigt på grund av 
att kravet är ett krav på kärlek. Med andra ord är behovet i 
lacaniansk terminologi till sin natur biologiskt, och det tillfreds-
ställs av ett verkligt objekt (föda), medan begäret (det omed-
vetna begäret) föds i ett avstånd, eller i ett glapp, mellan kravet 
och behovet. Det bärs av en fantasi, det vill säga av en annan 
imaginär andre. Den andre är följaktligen begäret efter den 
andres begär, där subjektet strävar efter att bli absolut erkänt 
som och av den andre; till och med till priset av en kamp på liv 
och död. Detta förbinder, samt identifierar Lacan med den 
hegelianska dialektiken mellan herre och slav.10 

Blickar vi lite vid sidan om Lacan är det av vikt att inte 
glömma att i den franska intellektuella historien har ett stort 
antal filosofer av rang berörts av det psykoanalytiska bidraget. 
Flera av dessa filosofer har blivit inflytelserika, varibland Jean-
Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Louis Althusser, Paul Ricoeur, 
Michel Foucault, Jacques Derrida, Alain Badiou och Jean-Luc 
Nancy kan nämnas. Dessa filosofer och filosofiskt inspirerade 
intellektuella har kommenterat psykoanalysens bidrag på ett för 

10 På franska har Wunsch översatts med désir tack vare Jean Laplanches och Jean-
Bertrand Pontalis arbete Vocabulaire de la psychanalyse (Paris: Presses Universitaires 
de France, 1967) och på grund av att det inte finns något annat ord som fullt ut 
betecknar den freudska verkligheten. Efter 1989 gjordes en ändring av begreppet 
Wunsch i den franska utgivningen av Freuds samlade skrifter. Ordet vœu intro-
ducerades och désir försvann. Men denna förändring skedde på bekostnad av en 
innehållslig aspekt och till förmån för en mer bokstavstrogen översättning. James 
Strachey hade valt wish/wishfullfilment för det tyska orden Wunsch/Wunscherfüllung 
som på svenska mer ordagrant motsvaras av önskan/önskeuppfyllelse. Lacan hade 
gett en begreppslig och filosofiskt inspirerad tolkning av Freuds teori och utifrån den 
blev det tyska begreppet Wunsch det franska begreppet désir. De tyska översättarna 
av Lacans verk hade en lättare uppgift och valde Begierde/Begehre för Lacans begrepp 
désir. De engelska översättarna av Lacan valde naturligt desire för désir. 
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många avgörande sätt. I Paris har också ett antal psykoanalytiker 
likt Jean Laplanche, Jean-Bertrand Pontalis, Julia Kristeva och 
Christophe Déjours bearbetats av och tagit stöd i filosofin. Dess-
utom har man i Frankrike sedan andra världskrigets slut och i 
takt med att Lacans seminarieserie fick ett allt större inflytande 
etablerat utbildningsstrukturer som öppnat för att filosofer kun-
nat utbilda sig så att de också kunnat praktisera psykoanalys i 
egenskap av psykoanalytiker. Mötet mellan psykoanalys och 
filosofi, och vice versa, har i Frankrike varit möjligt i flera avse-
enden och under mer än sex decennier. 

Sverige 

Om vi tittar på ett land som Sverige representerar Anders 
Wedberg – måhända 1900-talets mest respekterade svenska 
analytiska filosof – märkligt nog ett av de mer positiva svaren på 
psykoanalysens närvaro inom filosofin. Denne har yttrat följ-
ande om sin egen erfarenhet av att gå i psykoanalys: ”Man 
ändras ju med åren, med eller utan analys. I mitt fall med.”11 Han 
har också fällt kommentaren att han inte känner till någon 
vetenskapligt tillfredsställande redovisning av hur psykoanaly-
sen verkar, och därmed vågar han inte säga något allmänt om de 
psykoanalytiska metodernas värde. Han gav uttryck åt upp-
fattningen att psykoanalysens resultat i mycket hög grad beror 
på psykoanalytikerns och analysandens personlighet. Hans syn 
på psykoanalysen avspeglar sig i följande ord, vilka han betraktar 
som en bekännelse:  

Jag ”tror på” att det ”ligger något i” analysen. Det finns säkert 
mycket analytiskt kvacksalveri, och mycket i analysens teori 
är prat, som är oklart och overifierbart. Men jag tror ändå, att 

11 ”Studenten”, Sveriges förenade Studentkårer 1952, nr 3, s. 10. Ansvarig utgivare 
jur. kand. Olof Palme. 

146 



  

 
  

  
  

  

 
 

  

 
 
 
 

 
 

  

 
   

     
  

  

 

PSYKOANALYS OCH FILOSOFI 

analysen är ett sådant där nytt uppslag, som det gäller att ut-
veckla och fullkomna.12 

Detta svar ledde emellertid av begripliga skäl inte till något 
meningsfullt utbyte mellan filosofi och psykoanalys i vårt land. 
På ett likartat sätt kan man se Konrad Marc-Wogau som ett 
exempel på att mötet mellan filosofi och psykoanalys inte fördes 
in i en sfär präglad av kreativitet. 

Marc-Wogau granskar psykoanalysen i Freuds psykoanalys – 
Presentation och kritik.13 Hans bok är ur en synvinkel viktig, för 
den innehåller ett av få offentliga utbyten mellan psykoanalysen 
och svensk analytisk filosofi, som Marc-Wogau representerade. 
Utbytet initierades av barn- och ungdomspsykiatern, psyko-
analytikern och psykoterapeuten Gunnar Nycander. Denne ville 
att Marc-Wogau skulle föreläsa om psykoanalysen utifrån sin 
filosofiska utgångspunkt. Målsättningen blev för Marc-Wogau 
att undersöka om psykoanalysen utifrån hans utgångspunkter 
kan betraktas som en vetenskaplig teori. För att en teori ska 
anses vara vetenskaplig krävs, hävdar han, motsägelselöshet, 
rimlighet, verifierings- och falsifierbarhet, fruktbarhet, enkelhet 
samt slutligen begreppens och tesernas entydighet och klarhet. 
Han anser att Freuds teori uppfyller kravet på motsägelselöshet. 
Det faktum att det finns motsägelser mellan vad Freud skriver i 
slutet av 1890-talet och vad han tänker senare framstår inte som 
ett hinder beträffande psykoanalysens vetenskaplighet. Marc-
Wogau hävdar dock att vissa av Freuds antaganden är föga rim-
liga, till exempel antagandet om ett ”arkaiskt arv”. Ett sådant 
antagande står i strid med vad man vid tiden i fråga kände till 
om egenskapers ärftlighet. Likaledes är Marc-Wogau tveksam 
till rimligheten i delar av sexualteorierna. Vidare är det inte möj-

12 Brev från Anders Wedberg till Ingemar Hedenius, daterat den 9 januari 1967. Citat 
ur Johan Schiött, Anders Wedberg och filosofihistorien. Den svenska 1900-talsfilosofins 
förändring (Göteborg: Göteborgs universitet, 2000), s. 109. 
13 Konrad Marc-Wogau, Freuds psykoanalys. Presentation och kritik (Stockholm: 
Bonniers, 1967). 

147 

https://kritik.13
https://fullkomna.12


 

 

 

 
  

 
 

 
 

 
 
 

 

  
 

 
  

  
 

   
 
 

  
 

 
 
 

 
 

EN PLATS FÖR TÄNKANDE 

ligt att verifiera den psykoanalytiska teorins giltighet genom 
behandlingsresultaten, av vilket följer att det inte heller är möj-
ligt att falsifiera teorin på grund av dåliga praktiska resultat. 
Marc-Wogau saknar inom psykoanalysen tydliga krav på defi-
nitionernas exakthet. Ett exempel gäller termen ”omedvetet 
psykiskt”. Marc-Wogau finner frasen vag och användbar också 
inom vardagligt språkbruk. Frasen saknar en tydlig definition, 
vilket gör att den inte kan betraktas som vetenskapligt hållbar 
och således inte uppbär status av begrepp inom teoribildningen. 
Han är även kritisk till den determinism – han kallar den ”en i 
hög grad dubiös tes”14 – som Freud antar finns inom männi-
skans psykiska liv. Freuds förklaringar blir enligt Marc-Wogau 
ensidiga och dogmatiska. Övergripande tänker sig Marc-Wogau 
att psykoanalysen i vissa avseenden men inte i andra uppfyller 
de krav en analytisk filosof kan och ska ställa på en vetenskaplig 
teori. Marc-Wogaus detaljerade analytiskt-filosofiska gransk-
ning av psykoanalysen är i ett svenskt perspektiv en av få sådana. 
En följd har blivit att psykoanalysen och filosofin har fått 
svårigheter att befrukta varandra i Sverige så som skett i 
Frankrike. 

Bland psykoanalytiker i Sverige finns det en som sticker ut, 
den i Finland födde men i Sverige verksamme vetenskapsteore-
tikern och psykoanalytikern Carl Lesche. Han poängterade 
betydelsen av filosofin och den hermeneutiska traditionen. 
Undertecknad har under flera decennier haft ett intellektuellt 
utbyte med idéhistorikern Sven-Eric Liedman, som inte minst 
är känd för sin gedigna bildning på filosofins område. Vårt 
samarbete har lett till boken En spricka i språket. Marx och Freud 
– våra samtida, som utkom 2018. En gestalt som vi belyser i den 
boken är just Carl Lesche. Denne – som under 1960-, 70- och 
80-talen, av vilka de två första av dessa decennier inbegrep 
politiskt radikala moment, var en dominerande gestalt inom den 
nordiska psykoanalysen – drev genomgående tesen att det finns 

14 Marc-Wogau, Freuds psykoanalys, s. 73. 
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en kvalitativ skillnad mellan en ren psykoanalys, som rymmer 
ett emancipatoriskt projekt, och den psykodynamiska terapin 
som sammanhänger med anpassning till rådande normer och 
till vad man i samhället kallar psykisk hälsa. Lesche utvecklade 
en tydlig uppfattning om psykoanalysens vetenskapliga status. 
Hans huvudfråga var: Hur bör en psykoanalytiker tänka? Hur 
skiljer sig psykoanalysen från andra former av psykoterapi? Hur 
ser dess särart ut? Vad kännetecknar det som han kallade en ren 
psykoanalys? 

Lesche var i likhet med Lacan intresserad av den ursprunglige 
Freud, bortom senare tillkomna uttolkningar, och sökte stöd för 
sin uppfattning i ingående vetenskapsteoretiska utläggningar 
(han blev filosofie licentiat i vetenskapsteori för Håkan Törne-
bohm i Göteborg). Målet för Lesches studier var att identifiera 
allt som inte var psykoanalys. På så sätt skulle psykoanalysen 
framträda i egen dager. Han ställde retoriskt frågan: Gäller det 
att göra det omedvetna medvetet eller att avlägsna psykiska 
symptom? Han hävdade att förhållandet mellan teori, teknik 
och värderingar var avgörande. När han i slutet av 1950-talet 
grep sig an detta problem hävdade han att det inte tidigare 
undersökts systematiskt utan enbart behandlats intuitivt. Det 
såg han som en allvarlig brist, och under tre decennier försökte 
han komma till rätta med frågeställningen. 

En avgörande aspekt gäller enligt Lesche värderingarnas roll. 
Han hävdade att olika former av psykoterapi, även sådana som 
är psykoanalytiskt inspirerade, har som mål en förbättrad 
psykisk hälsa. Symptomen ska med andra ord lindras och sub-
jektet normaliseras. Detta mål spiller över på såväl den veten-
skapliga teoribildningen som de tekniska föreskrifterna. 

Psykoanalysen, däremot, har en annan värdegrund. Den har 
med självreflektion att göra. Den knyter med den tyske filosofen 
och sociologen Jürgen Habermas terminologi an till ett her-
meneutisk-emancipatoriskt kunskapsintresse. Habermas häv-
dar att olika vetenskaper har olika kunskapsintressen. Natur-
vetenskapen har relationen mellan människa och ting som sin 
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utgångspunkt, och intresset är därmed tekniskt. Humanioras 
huvuduppgift är att tolka texter och andra mänskliga dokument; 
det är hermeneutikens mål. Samhällsvetenskaperna, slutligen, 
har med relationerna mellan människor att göra, och deras upp-
gift är emancipatorisk, alltså frigörande. 

Psykoanalysen hör enligt Lesche inte hemma bland natur-
vetenskaperna. Han ser emellertid att Freud relaterar sin teori 
till naturvetenskapen, en tendens som vi sett att även Lacan 
poängterar. Men enligt Lesche har naturvetenskapernas stora 
prestige och därtill analytikernas medicinska eller naturalistiskt 
präglade psykologiska utbildning inneburit att psykoanalysen 
huvudsakligen betraktats på ett naturalistiskt sätt. Han avfärdar 
varje försök att söka kombinera psykoanalys och biologi. Han 
tar som exempel sexualiteten. Den behandlas inom både 
psykoanalysen och biologin men betecknar olika fenomen inom 
de båda disciplinerna. 

Lesche ger uttryck för en djup tilltro till teoretiska formali-
seringar som han ser som en väg att finna svar på komplicerade 
vetenskapsteoretiska frågor. I artikeln ”Om psykoanalysens 
vetenskapsteori” hävdar han att ren psykoanalys inte kan er-
sättas av en psykoanalytiskt präglad terapi.15 Den liksom andra 
former av psykoterapi präglas av ett tekniskt kunskapsintresse 
inriktat på att kontrollera och manipulera individen. Målet är 
enbart ”hälsa” och därmed anpassning till samhället. 

Ren psykoanalys är något annat. Den kan bedrivas som 
vetenskaplig forskning, med bestämda kunskapsvärderingar 
och ett hermeneutisk-emancipatoriskt kunskapsintresse. Denna 
rena psykoanalys måste försvaras mot de kvasinaturalistiska 
aspekter som har invaderat fältet och satt hälsan i centrum. 

Men även om Lesches försvar för en ren psykoanalys är 
strängt hållet rymmer det öppningar. Han jämför till exempel 
den psykoanalytiska tolkningen med tolkningen av ett musik-
stycke. Olika musiker spelar på olika sätt trots att de har samma 

15 Carl Lesche, ”Om psykoanalysens vetenskapsteori”, Häften för kritiska studier nr 
5, 1971. 
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noter framför sig. Något liknande gäller psykoanalysen. Tolk-
ningen är underordnad ett antal kriterier, vilka Lesche kal-
lar ”hermeneutiska kanons”, men tolkningen är färgad av ”exe-
kutören”. 

Vari utmynnar då Lesches resonemang? Hur förhåller sig 
hans påstående att psykoanalysen är en humanvetenskaplig 
disciplin till Freud? Som berörts tidigare hämtade Freud inspira-
tion från biologin och fysiologin; han var ju läkare, hade forskat 
vid Ernst von Brückes fysiologiska institut i Wien och var 
präglad av tidens reduktionistiska och positivistiska vetenskaps-
ideal. Men Lesche hävdar att Freud enbart lånade ”nakna” 
modeller, rent logiska strukturer, som han med hjälp av psyko-
analytiska och intentionella begrepp gav en annan och ny, från 
naturvetenskapen avvikande form. Dessa ”kvasinaturalistiska 
teorier” ger i Lesches hermeneutisk-emancipatoriska modell en 
förförståelse som kan bereda väg för tolkningar. 

Lesche menar att hans slutsatser får konsekvenser för utbild-
ningen av psykoanalytiker. Det råder en stor okunnighet om de 
vetenskapsteoretiska förutsättningarna, säger han. Utbildnings-
kandidaterna kommer in med en rad förutfattade meningar som 
det gäller att kullkasta. Man måste helt enkelt börja om från 
början. Det naturvetenskapliga synsättet är djupt rotat i den 
västerländska kulturen. Indoktrineringen börjar redan med 
modersmjölken, hävdar han.16 Psykoanalysen handlar inte 
längre enbart om sexual- och aggressionsdrifter utan har utvid-
gats till att gälla jaget, överjaget, värderingar, religiösa och poli-
tiska uppfattningar och andra ideologiskt färgade föreställ-
ningar. När en person ska utbildas till analytiker gäller det att 
utröna personens inställning till vetenskapen i allmänhet och 
psykoanalysen i synnerhet. 

Carl Lesche var i debatten mer kritisk än konstruktiv. I en 
intervju från 1990 medgav han att motståndet mot hans upp-

16 Per Magnus Johansson, Freuds psykoanalys. Arvtagare i Sverige (Göteborg: 
Daidalos, 1999), s. 680. 
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fattningar var större inom Svenska psykoanalytiska föreningen 
än vid Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet.17 
Han mötte kritik när han ville föra in mer av vetenskapsteo-
retiska frågor i utbildningen av psykoanalytiker. Han ville lära 
kollegerna, kandidaterna och studenterna att tänka rätt. Han 
nöjde sig inte med ledtrådar utan gav tydliga direktiv. 

Ett skäl till att Lesche väckte sådan uppståndelse var att han 
ifrågasatte psykoanalytiker oavsett om de var läkare eller psyko-
loger. Deras utbildning var enligt honom på kontrakurs mot vad 
som krävdes för att verkligen förstå psykoanalysen. Läkarna, 
som var vana vid att ha prestige och bemötas med aktning, 
betraktades som okunniga nybörjare vars utbildning snarare 
hindrade än hjälpte dem att förstå psykoanalysen. Psykologerna 
var mindre vana vid ekonomiska och sociala privilegier, men 
domen över deras utbildning var lika hård.  

Han berörde nästan aldrig sin egen kliniska erfarenhet utan 
höll sig på en abstrakt teoretisk nivå. Men hans budskap var 
subversivt och han knöt an till den uppgörelse med den domi-
nerande akademiska kulturen som låg i luften. Studenter över 
stora delar av världen protesterade och revolterade mot förete-
elser och personer som de såg som reaktionära. Lesche var 
emellertid inte politiskt radikal utan vetenskapsteoretiskt radi-
kal. Han gjorde vad som stod i hans makt för att skydda psyko-
analysens särart. Man kan fråga sig om den rigorösa argumen-
tationen med inslag av matematisk formalisering var nödvändig 
för att nå fram till de fundamentala frågorna om hur man ska 
förstå en människa. Trots all dogmatism och trots den förkväv-
ande anda som alltid följer i dogmatismens spår går det inte att 
förneka att Lesche ställde centrala frågor om psykoanalysen. 
Den hegemoni som de biologiskt baserade förklaringsmodell-
erna erövrat under senare år har inte gjort Lesches frågor 

17 Johansson, Freuds psykoanalys: Arvtagare i Sverige, s. 680. Detta framgår i en inter-
vju från den 17 januari 1990, som återfinns i Svenska psykoanalytiska föreningens 
arkiv. I intervjun samtalar Annastina Rilton och Carl Erik Brattemo med Carl Lesche. 
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mindre centrala. Problemet var inte Lesches frågor utan de tvek-
lösa svar som han gav dem. 

Om vi summariskt jämför Lesches och Lacans ståndpunkter 
framträder genom det som ovan presenterats vissa likheter, även 
om olikheterna är tydligare. Lesche tyckte sig ha funnit defi-
nitiva svar på sina frågor och upprepade dem i skrift efter skrift. 
Lacan gick oavlåtligt vidare och reviderade åter och åter sina 
lösningar. Kanske man därutöver kan säga att Lacan är mer 
radikal i det att han hävdar att psykoanalysen också är en icke-
vetenskap. Lesche ville hålla psykoanalysen i dess rena form 
inom ett strikt vetenskapsteoretiskt ramverk. 

Med blicken utåt och framåt 

Det är avgörande vid förståelsen av psykoanalysen och dess 
historia att hålla isär psykoanalysens sociala och ekonomiska 
existens och det man skulle kunna kalla dess essens. Som 
påpekats ovan har det i Frankrike sedan andra världskrigets slut 
etablerats utbildningsstrukturer för filosofer att utbilda sig till 
psykoanalytiker. Den vägen är inte öppen i Sverige. Psyko-
analytiker världen över var nästan uteslutande läkare under den 
första delen av 1900-talet. Under den andra delen av det förra 
seklet och i början av 2000-talet är de flesta psykoanalytiker 
antingen läkare eller psykologer. I ett land som Sverige är i vår 
samtid, det vill säga 2020, i princip samtliga psykoanalytiker an-
tingen legitimerade läkare eller legitimerade psykologer. Därtill 
finns ett fåtal psykoanalytiker som har disputerat inom huma-
niora, men dessa har förhållandevis snabbt kompletterat sin 
doktorstitel inom humaniora med en psykoterapilegitimation. 

I den mån någon är intresserad av att etablera en psyko-
analytisk praktik eller inom ramen för en psykoterapeutisk 
praktik syssla med det psykiska lidandet – eller med det som 
man i samhällsdiskussionen kallar psykisk ohälsa – är det lätt att 
denne känner sig nödgad att söka ett samhälleligt erkännande. 
Ingen, vare sig psykoanalytikern eller någon annan, undgår det 
nyliberala samhällets regelverk. Den psykoterapeut som inte 
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underordnar sig den samhälleliga legitimitetsstrukturen betrak-
tas som kvacksalvare, och har även denna juridiska status. Så 
lyder villkoren i Sverige. Den samhälleliga existensen får emel-
lertid inte förväxlas med psykoanalysens essens. 

En väsentlig fråga knuten till detta med en samhällsgiven 
legitimitet handlar om karaktären på den kunskap som psyko-
analysen bidrar med. Det är uppenbart att i den mån som psyko-
analytiker är ute efter att finna kausala förklaringar och oveder-
sägliga sanningar är de ute på osäker mark. I den mån psyko-
analytikern strävar efter att hjälpa till med att ställa relevanta och 
förlösande frågor till den psykiskt lidande, och bidra till att något 
som tycktes vara obegripligt förvandlas till ett mer begripligt 
mönster, hamnar denne mer i sitt rätta element. Inom psyko-
analysen handlar det mer om att finna ledtrådar än att ge defi-
nitiva svar. Kategorier som tvekan och osäkerhet, liksom att 
finna rimliga antaganden i relation till hur de psykiska prob-
lemen gestaltas av den som lider av dem kännetecknar det 
psykoanalytiska förhållningssättet. 

Den form av kunskapsdogmatik som utvecklats under de 
senaste tre decennierna inom såväl psykologisk och psykiatrisk 
behandling som psykoterapeutisk forskning är oförenlig med 
psykoanalysens kunskapssyn. Kategorier som manualstyrd psy-
koterapi, evidensbaserad psykologisk behandling eller evidens-
baserad teori och praktik inom psykiatrin lyckas inte fånga 
psykoanalysens specificitet. 

Avslutning 

Det finns många sätt att ta sig an förhållandet mellan filosofi och 
psykoanalys. Ett perspektiv som jag avslutningsvis vill lyfta fram 
är att det finns strukturella likheter mellan filosofi och psyko-
analys. De två kunskapsfälten har flera gemensamma aspekter. 
Det handlar om deras förhållningssätt till å ena sidan kunskap 
och å andra sidan till kunskapens väsen. Detta förhållningssätt 
inbegriper läsandet och skrivandet. Psykoanalysens dubbla 
identitet, med andra ord det faktum att den sysslar såväl med 
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människans omedvetna som med psykopatologi, psykisk ohälsa 
och behandling av lidanden av psykiskt slag, gör att den kan 
identifieras på två skilda ställen. Freud gjorde det på sitt sätt i sin 
tid och Lacan tydliggjorde denna psykoanalysens dubbelhet vad 
gäller dess vetenskapliga hemvist med hänvisningar till veten-
skapliga framsteg som gjorts exempelvis på lingvistikens om-
råde, samt med hjälp av en öppenhet för att olika kunskapsfält 
kan befrukta varandra. 

Från min utgångspunkt är det svårt att tänka sig en psyko-
analytiker som inte har ett levande förhållande till läsandet, 
skrivandet och till den västerländska idéhistorien. Den senare, 
det vill säga idéhistorien, inbegriper den västerländska filoso-
fihistorien. Det senaste påståendet utesluter inte att en psyko-
analytiker kan ha ett förhållande till andra geografiskt bestämda 
idéhistoriskt betydande platser. Den avgörande frågan handlar 
inte om geografi utan om ett förhållningssätt. Detta förhåll-
ningssätt gäller såväl kunskapen som det sätt på vilket en män-
niska kan ställa frågor till sin historia, och följaktligen också 
frågor gällande sin framtid. Det inbegriper också vilka svar som 
det är rimligt för en människa att få på dessa sammansatta och 
komplicerade frågor. 

En psykoanalytiker har så att säga vid sidan om en grund-
läggande självkännedom som delvis, kanske vanligtvis till över-
vägande del, erövrats inom den psykoanalytiska utbildningen, 
också en teoretisk utbildning. Därtill behöver psykoanalytikern 
en intellektuell nyfikenhet; denne befinner sig därmed ute på ett 
oändligt äventyr som, i bästa fall, upphör först vid livets slut. 
Psykoanalytikern, han eller hon, är från en synpunkt aldrig slut-
giltigt legitimerad, utan får sin legitimitet genom ett förhåll-
ningssätt till sig själv, till den andre och till det intellektuella 
arbetet. Därmed inbegrips också ett nära förhållande till den 
kunskapshistoria och idéhistoria som är vår. Inte minst krävs att 
psykoanalytikern förhåller sig till relevanta delar av filosofin och 
filosofihistorien. 
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Filosofin och det engagerade förnuftet 

HENRIK BOHLIN 

De strängare kraven på vetenskaplig värderingsfrihet under 
1900-talet gjorde frågan om humanioras roll och uppdrag i 
samhället problematisk på ett nytt sätt, hävdar idéhistorikerna 
Anders Ekström och Sverker Sörlin i en historisk överblick av 
svensk humanioras utveckling sedan 1800-talet. Tidigare hade 
humaniora setts som en del av nationalstatsbygget och legi-
timeringen av den rådande samhällsordningen. Humanisterna 
var ”de som berättade om nationens ärofulla förflutna, besjöng 
dess furstar, putsade dess fornsaker och härledde folkets renhet 
och storhet till ett gemensamt ursprung”.1 Under 1900-talet för-
ändrades de vetenskapliga metodnormerna under inflytande av 
bland annat Auguste Comtes positivism, den logiska empi-
rismen och den svenske filosofen Axel Hägerströms värdenihil-
ism eller värdeemotivism.  

Det nya distanserade vetenskapsidealet ledde till en reträtt 
från det samhällsuppdrag som tidigare varit en självklar del av 
humanioras självförståelse. Om värdeutsagor bara är uttryck för 
subjektiva känsloreaktioner och varken kan vara sanna eller 
falska, så kan vetenskapen i princip varken ge argument för eller 
emot dem. Visserligen kunde historia och filosofi fortfarande 
spela en negativt kritisk roll i värderesonemang genom att slå hål 
på dogmatiska och ogrundade påståenden, som i historikern 
Lauritz Weibulls källkritiska granskningar av äldre historie-
skrivning eller filosofen Ingemar Hedenius teologi- och kristen-
domskritik i Tro och vetande från 1949.2 Men när alla myter och 
dogmer väl har avslöjats och förpassats till tänkandets sophögar, 

1 Anders Ekström & Sverker Sörlin, Alltings mått. Humanistisk kunskap i framtidens 
samhälle (Stockholm: Norstedt, 2012), s. 56. 
2 Lauritz Weibull, Kritiska undersökningar i Nordens historia omkring år 1000 (Lund: 
Lybecker, 1911), Ingemar Hedenius, Tro och vetande (Stockholm: Bonnier, 1949). 
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hur kan filosofin då ge vägledning i livet eller historien fungera 
som en magistra vitae, en läromästare för livet?3 Som Ekström 
och Sörlin sammanfattar: 

Om humanisternas främsta uppgift blivit att demonstrera att 
värden saknar mening och att hävdandet av värden inte är 
vetenskap, så skulle man nästan kunna säga att humaniora 
efter 1949 saknade samhällsuppdrag.4 

Varför behövs humaniora? Vad är samhällsnyttan av utbildning 
och forskning i ämnen som filosofi, idéhistoria och littera-
turvetenskap? När frågan idag kommer upp till debatt är det ofta 
efter något utspel av ekonomer eller företrädare för näringslivet 
som vill minska anslagen till humaniora och i stället satsa på 
teknik, vård och andra områden där man ser behov av arbets-
kraft eller produktutveckling.5 De som rycker ut till humanioras 
försvar ifrågasätter ofta begreppet nytta, och hävdar att kunskap 
i exempelvis historia och litteraturvetenskap bidrar till samhället 
på andra sätt än genom tekniska och ekonomiska tillämpningar 
– studiet av historien, kulturen och litteraturen kan inte av-
krävas samhällsnytta på samma sätt som järnvägar eller sjukhus. 
Men vad är de humanistiska ämnenas uppgift i samhället om 
den varken är att ge moralisk vägledning i livet eller att göra 
ekonomisk nytta? 

I det följande kommer jag att diskutera denna fråga med 
utgångspunkt i Jürgen Habermas begrepp praktiskt-hermeneut-
iskt kunskapsintresse, efter att först ha gjort några inledande 
anmärkningar om Kants syn på universitetets kritiska uppdrag 
och dagens svenska humanioradebatt. Den tanke jag vill pröva 

3 Om magistra vitae-tanken, se Mats Persson, ”Nietzsche och revolten mot historien”, 
Lychnos. Årsbok för idé- och lärdomshistoria 2007, s. 95–128. 
4 Ekström & Sörlin, Alltings mått, s. 107. 
5 Två exempel är Stefan Fölster, Johan Kreicbergs & Malin Sahlén, Konsten att strula 
till ett liv. Om ungdomars irrvägar mellan skola och arbete (Stockholm: Svenskt 
Näringsliv, 2011), och Johan Eklund & Dan Brändström, ”Kunskapsnation Sverige 
bromsas av högskolan”, Svenska Dagbladet 21 november 2017, https://www.svd.se/ 
*hogskolan-broms-for-sverige-som-kunskapsnation (läst 21 juli 2019). 
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är att filosofin och de tolkande historiska vetenskaperna behöver 
återerövra sin samhällsrelevans genom att inta den sorts reflek-
terade samhällsengagerade förhållningssätt som Habermas kal-
lar ”deciderat” eller engagerat förnuft.  

Humanioras samhällsuppdrag tänks ofta i termer av ”kritik”. 
Immanuel Kant hävdar i Striden mellan fakulteterna (1798) att 
ett universitet måste ha en filosofisk fakultet ”som med hänsyn 
till sina läror är oavhängig regeringens befallning” och där för-
nuftet är ”berättigat att tala offentligt […] eftersom sanningen 
utan en sådan fakultet (till men för regeringen själv) inte skulle 
komma i dagen”.6 Den ”lägre” filosofiska fakulteten har enligt 
Kant i själva verket en mycket högre och viktigare uppgift än 
bara att förbereda för vidare studier vid de ”högre” medicinska, 
juridiska och teologiska fakulteterna, nämligen att fritt utforska 
sanningen, utan att begränsas av krav på politisk eller eko-
nomisk nytta. 

Alltså måste den filosofiska fakulteten […] anses vara fri och 
endast stå under förnuftets lagstiftning, inte under regering-
ens. […] I förhållande till de tre högre tjänar den till att kon-
trollera de andra, och den blir dem därigenom till nytta, 
eftersom allt kommer an på sanning (såsom den viktigaste och 
första betingelsen för lärdomen över huvud taget) medan den 
nytta som de högre fakulteterna lovar för regeringens syften 
endast är ett moment av andra rangen.7 

Detta kan se ut som ett argument för att vissa vetenskaper, bland 
dem de humanistiska, helt enkelt inte har någon samhällsnytta 
och inte bör ha någon. Men vad Kant påstår är snarare att det 
fria kunskapssökandet gör nytta för samhället på ett sätt som – 
paradoxalt – är beroende av att det inte avkrävs någon samhälls-
nytta. Han jämför den filosofiska fakulteten med ett opposi-

6 Immanuel Kant, ”Striden mellan fakulteterna. Första avsnittet. Den filosofiska 
fakultetens strid med den teologiska”, övers. Mats Leffler, Psykoanalytisk tidskrift nr 
26–27, 2009, s. 60–69, s. 61. 
7 Kant, ”Striden mellan fakulteterna”, s. 64. 
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tionsparti. Det styrande partiet behöver en oberoende kritisk 
instans för att få sina ståndpunkter och argumenterade prövade 
och därmed få klart för sig vilka politiska åtgärder som faktiskt 
är till fördel eller nackdel, nytta eller onytta, för folket eller stats-
ledningen. Samma sak gäller för statsledningen och de högre 
fakulteterna, som får sitt uppdrag av staten. Striden mellan 
fakulteterna är inte ett krig mellan två parter med motsatta 
intressen, utan ett samarbete i syfte att bättre förstå vilka medel 
som leder till gemensamma mål.8 

Man skulle med moderna termer kunna säga att en fri aka-
demi inte är maktens fiende utan dess kritiska vän. Om makt-
havarna tystar kritiken eller ignorerar den riskerar de att välja fel 
medel för att nå sina mål – som när president Donald Trump i 
november 2018 avfärdade en forskningsbaserad myndighets-
rapport om klimatförändringar med motiveringen ”Jag tror inte 
på det”.9 

Idén om akademin som kritisk motinstans till makten har 
varit en viktig del av den fortsatta diskussionen om humanioras 
samhällsuppdrag. Den uppbyggliga fas då humaniora var en del 
av nationsbygget följdes enligt Ekström och Sörlin av en period 
då idealet var värderingsfritt sanningssökande, och därefter av 
en kritisk fas då uppgiften blev att som korrektiv och samvete 
avslöja och demaskera ideologier.10 Men Kants argument hand-
lar egentligen mer om akademisk frihet generellt än om hu-
manioras särskilda roll och uppgifter, även om han bland annat 
tar upp historisk-kritiska perspektiv på bibeltolkning och 
juridik. Eftersom kritiken av makten inskränks till att ifrågasätta 
medlen för att nå givna politiska mål, skulle man till och med 
kunna hävda att humaniora enligt Kants argument inte nöd-

8 Kant, ”Striden mellan fakulteterna”, s. 64, 67. 
9 ”Donald Trump buried a climate change report because ’I don’t believe it’”, CNN, 
27 november 2018, https://edition.cnn.com/2018/11/26/politics/donald-trump-cli-
mate-change/ (läst 21 juli 2019). Rapporten Fourth National Climate Assessment 
finns på https://science2017.globalchange.gov/. 
10 Ekström & Sörlin, Alltings mått, s. 56. 
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vändigtvis har någon viktig funktion att fylla i ett samhälle som 
dagens, där de viktigaste politiska målen är ekonomiska och 
tekniska.11 

Var står debatten om akademin och nyttan idag? Sedan 
mitten av 1900-talet har högre utbildning och forskning växt till 
en av statens största utgiftsposter, och när kostnaderna ska 
motiveras politiskt handlar argumenten ofta om ekonomisk 
avkastning på de investerade medlen och sällan om fritt kun-
skapssökande.12 I rapporter från OECD och Europeiska kom-
missionen beskrivs till exempel satsningar på utbildning som en 
investering i ekonomisk konkurrenskraft och tillväxt och ett sätt 
att flytta produktion högre upp i värdekedjan.13 

Humaniora och konst hör till det som är svårast att motivera 
inom ramarna för denna ekonomisk-instrumentella logik. Som 
litteraturvetaren Terry Eagleton anmärkt är det lättare för 
farmakologer än fenomenologer att förklara sin samhällsnytta.14 

I de senaste årtiondenas svenska debatt kan man urskilja tre 
huvudlinjer i argumentationen för samhällsbehovet av hu-
maniora.15 Enligt en linje har humaniora och delar av samhälls-

11 Kant, ”Striden mellan fakulteterna”, s. 66. 
12 Statens utgifter för universitet och högskolor var 67 miljarder kronor år 2015, varav 
27 miljarder för utbildning utom forskarutbildning; Statistiska centralbyrån, Kost-
nader för utbildningsväsendet 2011–2015, Statistiska meddelanden, serie UF – 
Utbildning och forskning, UF 12 SM 1601 (Stockholm: Statistiska Centralbyrån, 
2016), s. 18. 
13 OECD, Education Policy Outlook 2015. Making Reforms Happen (Paris: OECD 
Publishing, 2015), s. 22, http://dx.doi.org/10.1787/9789264225442-en; European 
Commission, Rethinking education: investing in skills for better socio-economic out-
comes, European Commission Communication 669 (Strasbourg: European Com-
mission, 2012), s. 2, http://www.eqavet.eu/gns/library/policy-documents/policy-
documents-2012.aspx. 
14 Terry Eagleton, ”The Slow Death of the University”, The Chronicle of Higher 
Education 6 april 2015, http://chronicle.com/article/The-Slow-Death-of-the/228 
991/ (läst 10 juli 2019). 
15 Henrik Bohlin, ”Sanningssökande, maktkritik eller generalistkompetens för 
arbetsmarknaden? Debatten om humaniora”, i Anders Burman & Lena Lennerhed 
(red.), Samtider. Perspektiv på 2000-talets idéhistoria (Göteborg: Daidalos, 2017), s. 
77–100. 
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vetenskapen sin viktigaste uppgift som kritisk granskare och 
motkraft till dominerande normer, föreställningar och sätt att 
tänka. Humanister medvetandegör ideologier och diskurser 
som, oftast underförstått och oreflekterat, styr hur vi förstår och 
värderar oss själva och andra och hur vi ordnar samhället, och 
gör det därmed möjligt att ifrågasätta och frigöra sig från dem. 
Med Marx skulle man kunna säga att filosofernas uppgift är att 
förändra världen och inte bara att tolka den.16 Humanioras sam-
hällsuppdrag är inte ekonomiskt utan kritiskt och emanci-
patoriskt.17 

En annan argumentationslinje, som har en hel del gemen-
samt med Kants, är att humaniora deltar i ett samtal om kultur, 
en kritisk reflektion kring delade moraliska, politiska, ideo-
logiska och estetiska föreställningar, men inte genom att driva 
något särskilt politiskt projekt som till exempel frigörelse från 
förtryck, utan genom att liksom all annan vetenskap helt enkelt 
söka sanningen. Humaniora är en del av ett ständigt pågående 
samtal om kulturen, tillsammans med de konstnärliga uttrycks-
formerna, konst- och litteraturkritiken och kulturdebatten på 
tidningarnas kultursidor. Humanisterna bidrar till samtalet med 
breda kunskaper om kulturer och traditioner och ett veten-
skapligt förhållningssätt till den egna traditionen, en strävan att 
så rationellt och objektivt som möjligt underkasta de egna förut-
sättningarna kritisk prövning.18 

En tredje argumentationslinje är att, i motsats till Kant, helt 
enkelt acceptera kraven på ekonomisk nytta och visa att hu-
maniora uppfyller dem minst lika väl som andra ämnesom-
råden. Det sägs ofta att humaniorastudier inte leder till jobb, 

16 Karl Marx, ”Teser om Feuerbach”, i Karl Marx, Människans frigörelse (Göteborg: 
Daidalos, 1995), övers. Sven-Eric Liedman, s. 131–133. 
17 Se t.ex. Cecilia Sjöholm, ”Om diskursens sammanbrott. Från Bernadotte till 
Butler”, i Tomas Forser & Thomas Karlsohn (red.), Till vilken nytta? En bok om 
humanioras möjligheter (Göteborg: Daidalos, 2013), s. 27–33. 
18 Svante Nordin, Humaniora i Sverige. Framväxt, guldålder, kris (Stockholm: 
Atlantis, 2008). 
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men statistiken visar att humaniorastudenter i själva verket får 
anställning i lika stor utsträckning som studenter i andra ämnen, 
även om det tar längre tid efter examen eftersom kunskaperna 
inte är direkt kopplade till specifika yrken på samma sätt som till 
exempel en juristexamen.19 Globalisering och migration ökar 
behovet av humanisters förmåga att förstå kulturer. I arbetslivet 
bidrar de med viktig kompetens som ”andra ordningens 
specialister”, generalister med förmåga att överblicka, samman-
fatta och kritiskt granska information från många olika om-
råden och att uttrycka sig väl i tal och skrift. Trots att motsatsen 
ofta påstås är de humanistiska ämnena minst lika ekonomiskt 
nyttiga som andra.20 

Det finns paralleller mellan dessa argumentslinjer och det 
den tyske filosofen Jürgen Habermas kallar ett tekniskt, ett 
emancipatoriskt och ett praktiskt-hermeneutiskt kunskaps-
intresse.21 Enkelt uttryckt handlar begreppet kunskapsintresse 
om hur man kan svara på frågan ”Varför behöver vi veta det 
här?”, eller ”Varför är det här en intressant fråga?”. Det tekniska 
kunskapsintresset är att få svar på frågor om  medlen för att  
uppnå givna mål. Hur ska vi hejda den globala uppvärmningen, 
minska ungdomsarbetslösheten, hitta nya behandlingar mot 
infektioner när fler bakterier blir antibiotikaresistenta? Forsk-
ning inom miljövetenskap, nationalekonomi, medicin och 
andra ämnen gör samhällsnytta genom att bidra med kunskap 
som kan användas för att besvara sådana frågor, och högre 

19 Se t.ex. Sharon Rider, Den lönsamma humanioran. Humanister på arbetsmark-
naden i Sverige och USA (Stockholm: Stiftelsen Fritt Näringsliv-Timbro, 2015), 
http://timbro.se/kultur/briefing-papers/den-lonsamma-humanioran-humanister-
pa-arbetsmarknaden-i-sverige-och-usa (läst 14 juli 2019) 
20 Ekström & Sörlin, Alltings mått. 
21 Jürgen Habermas, ”Erkenntnis und Interesse”, i Jürgen Habermas, Technik und 
Wissenschaft als ”Ideologie” (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1968), s. 146–168. Sven-
Eric Liedman gör en alternativ uppdelning i ”materiellt”, ”ideologiskt” och 
”administrativt” kunskapsintresse i ”Humanistiska forskningstraditioner i Sverige. 
Kritiska och historiska perspektiv”, i Tomas Forser (red.), Humaniora på undantag? 
Humanistiska forskningstraditioner i Sverige. En antologi (Stockholm: PAN/ 
Norstedt, 1978), s. 9–78. 
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utbildning bidrar med den arbetskraft som behövs för att nå 
målen. Om det övergripande målet är ekonomiskt välstånd är 
det framför allt för att befrämja detta som vi behöver forskning 
och utbildning. När forskning och utbildning i första hand ses 
som medel för att producera arbetskraft, förbättra konkurrens-
kraften och öka tillväxten, är det ett ekonomiskt-tekniskt kun-
skapsintresse som styr. 

Det emancipatoriska kunskapsintresset är motivationen bak-
om den ideologi- eller diskurskritiska forskningen i bland annat 
poststrukturalistisk och socialkonstruktivistisk tradition. I det 
socialkonstruktivistiska pionjärverket The Social Construction of 
Reality (1971) beskriver sociologerna Peter Berger och Thomas 
Luckmann hur människors sätt att handla, tala och förhålla sig 
till världen bygger på att de socialiserats in i system av outtalade 
förutsättningar, antaganden och värderingar som å ena sidan 
underlättar livet, eftersom de inte ständigt behöver börja om 
från noll och tänka igenom allting från grunden, men å andra 
sidan begränsar och upprätthåller orättvisor, som vi ofta är så 
vana vid att vi uppfattar dem som självklara och överhuvudtaget 
inte ser dem som orättvisor.22 Det emancipatoriska intresset är 
att förstå dessa mekanismer för att kunna frigöra sig från dem. 
Humanioras uppdrag blir enligt detta synsätt en ständigt pågå-
ende kritisk uppgörelse med den egna traditionen och kulturen. 

Det ”praktiskt-hermeneutiska” kunskapsintresset har ibland 
tolkats som att det helt enkelt handlar om att förstå andra män-
niskor, men för Habermas är det snarare det första ledet i det 
praktiskt-hermeneutiska, det ”praktiska”, som är det cen-
trala. ”Praktisk” och ”praxis” syftar här mindre på handling i all-
mänhet än på vad man kan kalla välövervägd handling. 
Habermas skriver – i sin typiska tunglästa stil – att det praktiska 

22 Peter L. Berger & Thomas Luckmann, Kunskapssociologi. Hur individen uppfattar 
och formar sin sociala verklighet, 2 uppl. (Stockholm: Wahlström & Widstrand, 
1998), engelska originalet The Social Construction of Reality. A Treatise in the Socio-
logy of Knowledge (Garden City, NY: Doubleday, 1967). 
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kunskapsintresset hör till en dimension där handlande subjekt 
kan argumentera sig fram till mål och syften på ett rationellt 
sätt.23 ”Teknisk” kunskap kan säga oss vilka medel som leder till 
givna mål, men inte vilka mål som är värda att sträva efter, hur 
vi kan motverka klimatförändringar, men inte om vi bör göra 
det. När vi ställs inför ett val där inte bara medlen utan målen 
och normerna är problematiska, behöver vi en annan form av 
kunskap – förståelse, insikt – som inte bara handlar om fakta 
utan även om värden, inte bara om hur världen är utan också 
om hur den borde vara och vad vi bör göra för att förändra den. 
Aristoteles talade om detta som fronesis – vishet, klokhet eller 
praktisk klokhet – och såg det som en särskild kunskapsform vid 
sidan om teoretisk och teknisk kunskap (episteme, techné).24 

För antika tänkare som Aristoteles var det självklart att 
filosofin och vetenskapen skulle tjäna som vägledning för livet, 
inte bara ge en värdeneutral beskrivning av verkligheten utan 
formulera och argumentera för handlingsnormer, levnadsregler 
och visioner av det goda livet.25 I den stora filosofitraditionen 
fram till 1700-talet, skriver Habermas, var teoretiserandet alltid 
orienterat mot praxis, ”relaterat till det goda och riktiga livet, till 
individernas såväl som medborgarnas ’sanna’ liv och samlev-
nad”. Ett praktiskt eller praktiskt-hermeneutiskt kunskapsin-
tresse ingick med andra ord i förståelsen av filosofins uppgifter. 

Under upplysningstiden blev i stället ett kritiskt-emanci-
patoriskt kunskapsintresse dominerande.26 Med kunskap och 
rationellt tänkande skulle upplysningen rätta till missförhåll-
anden och orättvisor som orsakades av oförnuft, okunskap, 
fördomar och vidskepelse. ”Vi har villfarelsen att tacka för de 

23 Habermas, ”Erkenntnis und Interesse”, s. 166. 
24 Aristoteles, Den nikomachiska etiken, 3 uppl. (Göteborg; Daidalos, 2012), övers. 
Mårten Ringbom, bok VI. 
25 Se t.ex. Pierre Hadot, Vad är antikens filosofi? (Göteborg: Daidalos, 2015). 
26 Jürgen Habermas, ”Dogmatism, förnuft och beslut – om teori och praxis i den 
vetenskapliggjorda civilisationen” (1963), övers. Mikael Carleheden, i Habermas, 
Kommunikativt handlande. Texter om språk, rationalitet och samhälle (Göteborg: 
Daidalos, 1990), s. 399–426, s. 400. 
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tyngande kedjor som despoterna och prästerna överallt smider 
åt folket […] Vi har villfarelsen att tacka för det djupt inrotade 
hatet, de barbariska förföljelserna, de ständiga blodsutgjut-
elserna och de upprörande tragedierna”, skrev den franske filo-
sofen d’Holbach år 1770.27 Oförnuft och okunnighet leder enligt 
upplysningstänkarna till våld, förtryck och lidande, förnuft och 
kunskap till fredligt samarbete och välstånd. Liksom tidigare 
förstås det rationella tänkandet som ett engagerat (dezidiert, 
entschieden) förnuft, som tar ställning och vill förändra världen 
till det bättre.28 

Detta förändras i den moderna vetenskapen från 1800-talet 
och framåt, där positivister och empirister som August Comte, 
Rudolf Carnap och Karl Popper gjorde en sträng åtskillnad 
mellan deskriptiva och normativa påståenden, mellan ”är” 
och ”bör”, och begränsade vetenskapens kunskapsanspråk till 
det deskriptiva. Tanken går tillbaka på 1700-talsempirismen, 
särskilt i David Humes formulering. Förnuftet, skriver Hume, 
kan inte ensamt motivera handlingar och inte skilja mellan rätt 
och fel eller gott och ont. Fakta och orsakssamband, till exempel 
vilka mat- och motionsvanor som bidrar till hälsa, går att fast-
ställa förnuftsmässigt genom observation och slutledning, men 
förnuftet kan inte avgöra vad som är värt att önska sig och sträva 
efter, till exempel om god hälsa är mer värdefull än att äta gott 
och umgås med sina vänner, eller överhuvudtaget är värd att 

27 Paul Henri Thierry d’Holbach, förord till Système de la Nature (1770), citerat i 
Habermas, Kommunikativt handlande, s. 403.  
28 Habermas, ”Dogmatism, förnuft och beslut”, s. 400. Habermas använder dezidierte 
Vernunft och entschiedene Vernunft för att kontrastera en värderingsfri rationalitet 
mot ett förnuft som tar ställning i värdefrågor; Jürgen Habermas, Theorie und Praxis. 
Sozialphilosophische Studien (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1971), s. 310, 311 och 
321 resp. 320, 322. Jag skriver ”engagerat” i stället för den svenska översättningens 
”deciderat” och ”beslutsamt”. Duden Onlinewörterbuch anger bestimmt, entschieden, 
energisch som synonymer till dezidiert (https://www.duden.de/suchen/dudenonline/ 
dezidiert). ”Deciderad” kan enligt SAOB betyda beslutsam, resolut, energisk, (https:// 
www.saob.se/artikel/?seek=deciderad). Den engelska översättningen (av John 
Viertel) har committed reason för båda termerna; Jürgen Habermas, Theory and 
Practice (London: Heinemann, 1974), s. 256, 258, 268, 270. 
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sträva efter. Värdefrågor, hävdar Hume, avgörs ytterst inte av 
förnuftet utan av ”passionerna”, känslor eller subjektiva pre-
ferenser som i sig själva varken är rationella eller irrationella.  

När en passion varken är grundad på falska antaganden eller 
väljer medel som är otillräckliga för syftet, kan den varken 
rättfärdigas eller fördömas av förståndet. Det strider inte mot 
förnuftet att föredra utplånandet av hela världen framför en 
skråma på mitt finger.29 

Hume menar inte att det är betydelselöst vilka val vi gör, utan 
bara att alla värden ytterst beror på det han kallar den mänskliga 
naturen. De är värden för oss därför att vi är skapta med mänsk-
liga känslor – däribland sympati och välvilja mot andra – men 
de skulle inte nödvändigtvis vara det för andra, till exempel de 
hyperrationella men känslomässigt begränsade invånarna på 
planeten Vulcan i TV-serien Star Trek.30 Empiriska fakta och 
logiska och matematiska sanningar är däremot giltiga på samma 
sätt för alla. Rätt och fel kan skilja sig mellan jorden och Vulcan, 
kanske till och med mellan olika mänskliga kulturer och epoker, 
men fysikens lagar gäller oberoende av betraktare, och sju plus 
fem är lika med tolv för alla. Denna logiska åtskillnad mellan 
”är” och ”bör” är grunden för principen att vetenskapen inte kan 
uttala sig om värden utan bara om fakta. Vetenskaplig kunskap 
om orsakerna till klimatförändringar skulle i princip lika gärna 
kunna användas till att förstärka klimatförändringarna som att 
motverka dem. Den värderingsfria vetenskapen kan inte avgöra 
vilket av dessa två mål som är mest värt att sträva efter, utan bara 
vägleda handling genom att visa vilka medel som effektivast 
leder till dem. 

29 David Hume, Avhandling om den mänskliga naturen. Bok 2. Om passionerna 
(1739) (Stockholm: Thales, 2004), övers. Jim Jakobsson, sektion 3.3.6, s. 163. 
30 Om Hume och värderelativismen, se dock Henrik Bohlin, ”Universal Moral 
Standards without an Archimedean Point. Hume’s Refutation of Relativism in ’A 
Dialogue’”, Philosophy vol. 88, nr 346, 2013, s. 593–606. 
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Habermas ser värderingsfrihetskravet som en liten men av-
görande del i en historisk förändring som handlar om mycket 
mer än interna vetenskapliga metodnormer. Det empiristiskt-
positivistiskt ”halverade” förnuftet, skriver han, ingår i ett makt-
system där de praktiska frågorna tenderar att falla bort från den 
politiska dagordningen.31 

I takt med vetenskapliggörandet av vår civilisation har […] 
den dimension snörts ihop, i vilken teori en gång vände sig till 
praxis. […] Vetenskapernas samhälleliga potential reduceras 
till teknisk kontrollmakt – som en potential för upplyst hand-
ling tas den inte längre i beaktande. De empirisk-analytiska 
vetenskaperna framställer tekniska rekommendationer, men 
de ger inga svar på praktiska frågor. […] Den samhälleligt 
verksamma teorin vänder sig inte längre till samlevande och 
samtalande människors medvetande, utan till manipulerande 
människors beteende. Som produktivkraft i den industriella 
utvecklingen förändrar den basen för det mänskliga livet, men 
den når inte längre kritiskt utöver denna bas, för att stödja 
livet, för livets egen skull, till en annan nivå.32 

Den brittiske idéhistorikern Stefan Collini har pekat på en para-
dox i den idé om ekonomisk nytta som styr mycket av dagens 
politiska tänkande. Den som argumenterar för exempelvis åt-
gärder för att förbättra folkhälsan måste enligt den rådande 
ekonomisk-instrumentella logiken visa att de skulle leda till fler 
jobb, ökar landets konkurrenskraft eller på andra sätt bidra till 
välstånd. Varför är då egentligen ekonomiskt välstånd ett mål 
värt att sträva efter? Bland annat att därför att vi får råd till mer 
sjukvård och annat som befrämjar folkhälsan. Men behöver vi i 

31 Jürgen Habermas, ”Förvetenskapligandet av politiken och den allmänna 
meningen”, i Habermas, Den rationella övertygelsen. En antologi om legitimitet, kris 
och politik (Stockholm: Akademilitteratur, 1984), övers. Richard Matz, s. 105–123, s. 
118. Habermas skriver om ”halverat” förnuft (eller halverad rationalism) i ”Gegen 
einen positivistisch halbierten Rationalismus”, i Theodor W. Adorno (red.), Der 
Positivismusstreit in der deutschen Soziologie (Neuwied: Luchterhand, 1969), s. 235– 
266. 
32 Habermas, ”Dogmatism, förnuft och beslut”, s. 400. 
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så fall hälsan för välståndet eller välståndet för hälsan? Vad ska 
egentligen motiveras med vad? Skulle man inte lika gärna kunna 
vända på resonemanget och till exempel när det gäller 
humanioras roll i samhället säga att ekonomiskt välstånd är 
värdefullt bland annat därför att det ger människor möjligheten 
att studera religionsvetenskap, etnologi och litteraturveten-
skap?33 

Habermas skulle svara att vår tids politiska tänkande, och 
likadant vetenskapen och vardagstänkandet, saknar förutsätt-
ningar att överhuvudtaget föra en rationell diskussion om 
sådana värdepåståenden – att argumentera vare sig för eller 
emot dem – eftersom detta skulle gå utanför ramarna för det 
halverade eller ”desinficerade” förnuft som inte längre kan 
vägleda praxis annat än instrumentellt, genom att ge svar på 
frågor om medel för givna mål.34 Så länge det finns ett över-
gripande mål som alla parter i diskussionen är ense om, till 
exempel ekonomiskt välstånd, går det att föra en rationell dis-
kussion om de effektivaste medlen för att nå målet. Men om 
målen själva kommer upp till diskussion har vi rört oss in på de 
subjektiva preferensernas område, där det instrumentella för-
nuftet varken kan ge besked åt det ena eller det andra hållet. 
Samma sak gäller i princip alla politiska diskussioner som går 
utöver det ekonomiskt-instrumentella tänkandets ramar. Även 
om ingen kanske skulle förneka att pengar och rikedom egent-
ligen bara har värde som medel till andra saker, går det inte att 
ta hänsyn till detta i argumentationen. Vi vet helt enkelt inte hur 
vi, inom ramarna för den rådande instrumentella rationaliteten, 
skulle kunna föra en rationell diskussion om värden – där man 
inte bara ger uttryck för sitt subjektiva tyckande utan lyssnar på 
andras argument och tar intryck av dem – och måste därför, så 

33 Stefan Collini, What are Universities For? (London: Penguin, 2012), s. 100, 110–111. 
34 Uttrycket ”desinficerat förnuft” är från Habermas, ”Dogmatism, förnuft och be-
slut”, s. 408. 
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att säga för ordningens skull, anta som utgångspunkt att det 
överordnade värdet är ekonomiskt. 

Idén om det praktisk-hermeneutiska kunskapsintresset är för 
Habermas en del av ett större filosofiskt projekt att återupprätta 
ett rikare rationalitetsbegrepp, som ligger närmare antikens.35 
Till följd av den positivistiska inskränkningen av vetenskapen 
till det deskriptiva, skriver han, ”måste hela problemområden 
uteslutas från diskussion och överlämnas åt irrationella attityder 
trots att de, enligt min åsikt, är fullt öppna för kritiskt klar-
görande”.36 Den filosofiska uppgiften är att visa möjligheten av 
ett engagerat förnuft, som kan vägleda handling inte bara genom 
att identifiera effektiva och ekonomiska medel för givna mål 
utan också genom att rationellt väga mål, normer och värden 
mot varandra, eller som Habermas själv formulerar det, att visa 
möjligheten av diskussionsformer som ”kan åberopa rationalitet 
vad avser sådana praktiska frågor som inte utan vidare kan 
underordnas det tekniska och strategiska tänkandet”.37 

Två undersökningar på Google Books databaser visar en 
nedgång under 1900-talet i användandet av moraliska termer, 
som godhet, gott beteende, trofasthet, klokhet och välvilja. I 
stället ökade användningen av ekonomiskt relaterade normativa 
termer som ojämlikhet och ekonomisk och social rättvisa.38 
Resultaten tyder på att vi, i linje med Habermas resonemang, har 
fått ett fattigare språk för att föra samtal om rätt och fel, gott och 
ont, berömvärt och klandervärt annat än i rent ekonomisk 

35 Jürgen Habermas, Theorie des kommunikativen Handelns, Band I. Handlungs-
rationalität und gesellschaftliche Rationalisierung, 2 uppl. (Frankfurt am Main: Suhr-
kamp, 1982), s. 28. 
36 Habermas, ”Gegen einen positivistisch halbierten Rationalismus”, s. 235. 
37 Jürgen Habermas, ”Förvetenskapligandet av politiken och den allmänna 
meningen”, s. 107. 
38 Daniel B. Klein, ”Cultural Trends as Seen in Ngrams. Karl Polanyi with a Hayekian 
Twist”, Department of Economics Working Paper nr 13–10 (Fairfax, VA: George 
Mason University, 2013) och Pelin Kesebir & Selin Kesebir, ”The Cultural Salience 
of Moral Character and Virtue Declined in Twentieth Century America”, The 
Journal of Positive Psychology, vol. 7, nr 6, 2012, s. 471–480. 
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mening. Det ekonomiska tänkandets ökade betydelse i politiken 
kan illustreras med att ordet ”ekonomi” i Storbritannien bara 
förekom två gånger i ett regeringsbildande partis program 
mellan 1900 och 1945, men tio gånger 1955 och femtionio 
gånger 1995.39 Dagens partiledardebatter kan ibland låta som 
akademiska seminarier i nationalekonomi, när den som vill 
argumentera för politiska åtgärder måste visa att de skulle 
generera nya jobb, minska de offentliga utgifterna eller öka före-
tagens vinster, oavsett om det handlar om snabbare tågförbind-
elser, bättre psykiatrisk vård eller ett rikare kulturliv. 

En konsekvens av oförmågan att argumentera rationellt i 
värdefrågor är att politiken växlar mellan vad Habermas kallar 
teknokrati och decisionism: å ena sidan ett system där politiken 
reduceras till rationell förvaltning och de politiska frågorna till 
tekniska problem om de effektivaste medlen för att främja en 
god ekonomi eller något annat mål, som självt aldrig kommer 
upp till diskussion; å andra sidan en ordning där politiska beslut 
överhuvudtaget inte underbyggs med argument, utan blir rena 
maktfrågor. Rationalitet i valet av medel kombineras i båda 
fallen med ”oförställd irrationalitet när det gäller att ta ställning 
till värden, målsättningar och behov”.40 

Det mönster Habermas beskriver är lätt att känna igen i de 
senaste årens kris för demokratin och framväxt av populistiska 
partier. De brittiska nationalekonomerna Joe Earle, Cahal 
Moran och Zach Ward-Perkins har beskrivit dagens väster-
ländska demokrati som en ”ekonokrati”, där alla viktigare poli-
tiska mål definieras i ekonomiska termer och ekonomin i sin tur 
betraktas som ett område för experter, något som vanliga med-
borgare inte kan förstå sig på, åtminstone inte tillräckligt bra för 
att kunna föra en kritisk diskussion om experternas åsikter.41 De 

39 Joe Earle, Cahal Moran & Zach Ward-Perkins, The Econocracy. The Perils of 
Leaving Economics to the Experts (Manchester: Manchester University Press, 2017), 
s. 14–15. 
40 Habermas, ”Förvetenskapligandet av politiken och den allmänna meningen”, s. 
106–107. 
41 Earle, Moran & Ward-Perkins, The Econocracy, s. 3, 7. 
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ekonomiska teknokraterna tar kontroll över det politiska 
beslutsfattandet, och folkets demokratiska inflytande inskränks 
i praktiken till att vart fjärde år välja mellan partier som tycker 
ungefär likadant i de viktigare frågorna. När folket tröttnar på 
expertstyret och röstar bort det går makten i stället till popu-
lister, som lovar att ta tillbaka folkstyret från eliten och expert-
erna men som själva inte accepterar att granskas kritiskt av 
medborgarna och bara motiverar sina beslut decisionistiskt, 
med argument som ”Tro mig, det här kommer att bli toppen” 
(Believe me, it’s going to be great) eller ”Jag tror inte på det”. 

Den brittiske sociologen Colin Crouch har beskrivit dagens 
demokrati som en ”postdemokrati”, där den allmänna röst-
rätten finns kvar men folket inte längre aktivt deltar i det poli-
tiska beslutsfattandet: 

Den offentliga politiska debatten är ett hårt styrt skådespel, 
bevakat av rivaliserande grupper av experter i övertygande-
tekniker, som styr den till ett litet antal frågor som experterna 
väljer. Det stora flertalet medborgare förhåller sig passiva, 
overksamma, till och med apatiska, och svarar bara på de 
signaler som sänds till dem. Bakom kulisserna formas poli-
tiken i möten mellan representanter för den folkvalda rege-
ringen och en elit som till största delen företräder det privata 
näringslivets intressen.42 

Den politiska offentlighet som Crouch beskriver är vad 
Habermas kallar en representativ, till skillnad från en med-
borgerlig (bürgerlich), offentlighet. I den representativa offent-
ligheten visar makthavare upp sig för massorna i syfte att 
försäkra sig om deras stöd, som när Roms härskare ordnade 
gladiatorspel eller när vår tids diktatorer och halvdiktatorer 
håller massmöten. Folket är inte aktiva deltagare utan publik 
och kan inte påverka annat än genom att uttrycka sitt gillande 

42 Colin Crouch, Postdemokrati, övers. Henrik Gundenäs (Göteborg: Daidalos, 
2011), s. 17–18. 

172 

https://intressen.42


  

 

 
 
 

 

  
 
 

 

 

   
  

 
  

 
 

   
   

    
 

FILOSOFIN OCH DET ENGAGERADE FÖRNUFTET 

eller ogillande.43 I den medborgerliga offentligheten är det i 
stället folket som aktivt formar politiken genom diskussion. 
Denna typ av politisk offentlighet utvecklades först i antikens 
demokratier och sedan återigen under 1700-talet, då ökad 
handel och industrialisering skapade ett rikt västeuropeiskt 
borgerskap som utmanade kungarnas, adelns och kyrkans 
maktmonopol. Tillgången på tryckta böcker och tidningar 
växte, kaféer och litterära salonger blev arenor för politisk dis-
kussion och radikala upplysningstänkare satte politiska och 
filosofiska frågor under kritisk diskussion. Ett ideal som växte 
fram (utan att nödvändigtvis efterlevas mer än ofullständigt) var 
att en allmän opinion, som representerade hela folkets samlade 
vilja, skulle formas och komma till uttryck i rationell diskussion 
mellan medborgarna, samtal och debatter där avgörandet inte 
fälldes av maktpositioner eller status utan av förnuftet, styrkan i 
argumenten.  

Om den medborgerliga offentlighetens ideal ska kunna 
förverkligas, kan inte medborgarnas preferenser vara givna på 
förhand och oföränderliga. Även normer och värderingar måste 
ingå i det som är öppet för diskussion och formas av det ration-
ella samtalet. Detta kräver en rikare rationalitet än det ”posi-
tivistiskt halverade” instrumentella förnuftet. Det kräver ett 
engagerat förnuft. Det praktiskt-hermeneutiska vetenskapliga 
kunskapsintresset är intresset att bidra till sådana diskussioner 
på ett vetenskapligt sätt. Habermas ser detta som humanioras 
uppgift, och hermeneutiken som den metodologiska grunden: 

Hermeneutisk kunskap förmedlas alltid genom den förförstå-
else som ingår i tolkarens utgångspunkter. Den traderade 
meningens värld framträder bara för tolkaren i den mån hans 
egen värld samtidigt blir mer begriplig. Den förstående skapar 
kommunikation mellan de två världarna; han fattar det trad-
erades sakinnehåll genom att tillämpa traditionen på sig själv 

43 Jürgen Habermas, Borgerlig offentlighet. Kategorierna ”privat” och ”offentligt” i det 
moderna samhället, övers. Joachim Retzlaff, 4 uppl. (Lund: Arkiv, 2003), s. 11–21, 
35–49.  
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och sin situation. Men om utläggning metodologiskt hör sam-
man med tillämpning på detta sätt, ligger slutsatsen nära att 
verkligheten i hermeneutiska undersökningar utforskas 
under ledning av intresset att bevara och utvidga intersubjek-
tiviteten hos möjlig handlingsorienterade förståelse. Till 
meningsförståelsens struktur hör att den syftar till möjlig 
konsensus mellan handlande subjekt inom ramen för en 
traderad självförståelse. Vi kallar detta det praktiska kun-
skapsintresset, och skiljer det från det tekniska.44 

De praktiska värdefrågorna går att ignorera men inte att und-
vika. I politik, arbete och vardagsliv ställs var och en av oss 
ständigt inför kollektiva och individuella val där vi måste ta 
ställning, vare sig vi är medvetna om att vi gör det eller inte. Vi 
utgår med nödvändighet från den förförståelse som vi har 
utvecklat genom egna erfarenheter och reflektion och som vi har 
övertagit från andra genom att socialiseras in i delade traditioner 
och kulturer. Detta sker oftast så oreflekterat och rutinmässigt 
att vi inte ens märker det, på samma sätt som vi oavbrutet gör 
komplexa tolkningar av sinnesförnimmelser utan att medvetet 
uppmärksamma det, om vi inte får dem beskrivna  och för-
klarade av psykologer och neurovetare.45 När valen blir prob-
lematiska, när terrängen inte följer kartan, behöver vi tänka 
efter. Hur tänkte jag nu, vad tog jag för givet som självklart, 
varifrån kommer ”självklarheterna”, hur hade jag kunnat tänka 
annorlunda? Ur det praktiska behovet att fatta ett beslut uppstår 
på så sätt ett hermeneutiskt intresse att besvara frågor om den 
egna förförståelsen och traditionen. 

I vardagssammanhang avfärdas sådana frågor som över-
drivet filosofiska och ”flummiga”, men det betyder bara att vi 
väljer att filosofera slarvigt i stället för noggrant. Kanske har 
ingen uttryckt denna tanke bättre än den brittiske filosofen lord 
Shaftesbury:  

44 Habermas, ”Erkenntnis und Interesse”, s. 157–158. 
45 Se t.ex. Daniel Kahneman, Tänka, snabbt och långsamt (Stockholm: Volante, 
2012). 
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Låt mig uttryckligen få veta ”hur långt jag bör gå och varför 
inte längre?” Vad är egentligen en måttlig förmögenhet, till-
räckligt levebröd och alla dessa andra grader som man brukar 
prata så mycket om? När bör jag hejda min ilska? Eller hur 
långt kan jag tillåta den att gå? Hur pass mycket ska kärleken 
tillåtas uppta mitt liv? […] Ge oss måttstock och regel. Men är 
inte detta just att filosofera? Och ägnar sig i så fall inte alla, 
frivilligt eller ofrivilligt, medvetet eller omedvetet, direkt eller 
indirekt, åt detta? […] För alla måste med nödvändighet tänka 
på sin egen lycka och fråga sig i vad hans bästa består och i vad 
hans olycka består.46 

Shaftesburys exempel handlar om individuella beslut och exis-
tentiella val, och Habermas är i första hand intresserad av 
kollektiva och politiska val, men i båda fallen är de praktiska 
frågorna oundvikliga vare sig vi medvetet uppmärksammar dem 
eller inte.47 Och det ”halverade” förnuftet kan bara delvis besvara 
dem. I frågor om individuella existentiella och moraliska livsval 
och i politiska frågor som går bortom de rådande ekonomisk-
instrumentella tankeramarna behövs det som Habermas kallar 
ett engagerat förnuft. Vad detta innebär mer konkret för inrikt-
ningen av humanistisk forskning och utbildning skulle kräva en 
längre diskussion, men jag tror att många av framtidens vikti-
gaste utmaningar och möjligheter för filosofin och de tolkande 
historiska ämnena ligger i denna riktning. 

46 Anthony Ashley Cooper Shaftesbury, Moralisterna. En filosofisk rapsodi bestående 
av en redogörelse för vissa samtal om naturfilosofiska och moraliska frågor, del 3, § 3, 
övers. Karl Axelsson (Stockholm: Thales, under utgivning); Anthony Ashley Cooper 
Shaftesbury, ”The moralists”, i Shaftesbury, Characteristics of Men, Manners, Opi-
nions, Times (Cambridge: Cambridge University Press, 1999), s. 231–338, s. 337. 
47 Se t.ex. Habermas, ”Förvetenskapligandet av politiken och den allmänna mening-
en”, s. 107. Habermas diskuterar även individuella beslut och existentiella val i ”Om 
det pragmatiska, etiska och moraliska bruket av det praktiska förnuftet”, övers. 
Anders Molander, i Jürgen Habermas, Diskurs, rätt och demokrati. Politisk-filosofiska 
texter (Göteborg: Daidalos, 1997), s. 15–32. 
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Derrida, GREPH och den filosofiska institutionen 

SVEN-OLOV WALLENSTEIN 

En mindre behandlad aspekt av Jacques Derridas arbete är hans 
engagemang i GREPH (Groupe de recherches sur l’enseignement 
philosophique).1 Organisationens syfte var att undersöka filoso-
fiämnets ställning i det franska utbildningsväsendet, framför allt 
på lägre nivåer, och den utgjorde ett direkt svar på politiska krav 
på en mer effektiv och strömlinjeformad utbildning avpassad till 
arbetsmarknadens krav. Men programmet expanderade snabbt, 
inte minst genom Derridas inflytande, till att behandla filosofins 
ställning i det moderna universitet som sådant, filosofins roll i 
konstruktionen av en nationell identitet och dess relation till de 
andra vetenskaperna.  

GREPH bildades 1974 och var i verket fram till slutet av sjut-
tiotalet, och även om Derrida endast var en av grundarna är han 
den som huvudsakligen kommit att associeras med projektet. 
Likväl är detaljerna i denna sida av hans filosofiska verksamhet 
mindre kända utanför Frankrike, och när referenser dyker upp 
är det oftast som generella diskussioner av de politiska implika-
tionerna av hans filosofi.2 I Derridas egna publicerade texter från 

1 Jag har endast lyckats finna en systematisk studie av GREPH, Vivienne Orchard, 
Derrida and the Institution of French Philosophy (Leeds: Maney, 2010). Vad gäller 
specifika detaljer om det franska utbildningsväsendet historia är jag i allt väsentligt 
beroende av hennes framställning, som dock endast sällan berör de filosofiska debatt-
ernas innehåll. 
2 För en översikt, se Orchard, Derrida and the Institution of French Philosophy, s. 5– 
25. I Sverige finner vi vad gäller denna dimension något som mest liknar ekon av 
ekon. Se t.ex. Åsa Wikforss, ”Svenska elever är för dåligt rustade mot falska nyheter”, 
Dagens Nyheter 10 december 2017: ”Efter att ha haft en skola uppbyggd runt idén om 
ett centralt kunskapsinnehåll som alla elever skulle ta till sig, argumenterade ledande 
intellektuella (däribland sociologen Bourdieu och filosofen Derrida) för att denna idé 
missgynnar de svagaste. I stället för att tvinga på eleverna ett givet kunskapsinnehåll, 
skulle skolan möta eleverna i deras verklighet och fokusera på egeninlärning och 
projektbaserad undervisning. Efter att dessa reformer genomförts sjönk den franska 
skolans resultat som en sten i internationella undersökningar.” 
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de första åren av engagemanget i GREPH finner vi emellertid 
utkast till nya problemområden som senare skulle uppta 
honom, framför allt när det gäller att visa att dekon-struktionen 
inte ska betraktas som apolitisk, att den aldrig begränsat sig till 
studiet av texter, utan alltid sökt finna tänkandets materiella 
förankring. I La vérité en peinture (1974), efter en referens till 
Victor Cousins korrespondens med Hegel, fortsätter Der-
rida: ”Enligt konsekvenserna hos sin logik attackerar dekon-
struktionen inte bara filosofemens inre, på en gång semantiska 
och formella uppbyggnad, utan också det som man felaktig 
utpekar som dess yttre hölje, dess externa villkor för utövande: 
dess pedagogiks historiska former, de sociala, ekonomiska och 
politiska strukturerna hos denna pedagogik.”3 Detta hävdande, 
extraherat från en längre diskussion av ramens funktion hos 
Kant, tedde sig vid denna tid för många läsare utanför den 
omedelbara franska kontexten säkerligen likt en tom försäkran, 
men att det fälls samma år som GREPH initieras är som vi ska 
se ingen tillfällighet. Frågor om institutionens roll för tänkandet, 
om filosofins funktion utanför de strikt akademiska ramarna – 
om nu några sådana överhuvudtaget kan finnas annat än som 
en temporär effekt – kom att uppta Derrida allt mer. Inom hans 
egen utveckling resulterar GREPH i en serie seminarier från 
mitten av sjuttiotalet och framåt,4 som också utvidgas till det 
omfattande projektet om de nationella idiomens och institu-
tionernas roll inom filosofin, liksom det indirekt resulterar i in-

3 Derrida, La vérité en peinture (Paris: Flammarion, 1974), s. 23. 
4 Seminarierna hölls först vid École normale supérieure: ”GREPH (le concept de 
l’idéologie chez les idéologues)” (1974–1975); ”Théorie et pratique” (1974–1975, 
publicerat under samma titel på Galilée 2017); ”Séminaire au GREPH sur Gramsci” 
(1976); ”La Raison universitaire” (1982–1983); ”Du droit à la philosophie” (1983– 
1984). Därefter vid École des hautes études en sciences sociales, under den över-
gripande rubriken ”Nationalité et nationalismes philosophiques”: ”Le Fantôme de 
l’autre: Nationalités et nationalisme philosophique” (1984–1985); ”Littérature et 
philosophie comparées: Nationalité et nationalismes philosophiques: Mythos, logos, 
topos” (1985–1986); ”Théologie – Politique: Nationalité et nationalismes philoso-
phiques” (1986–1987);”Kant, le Juif, l’Allemand: Nationalité et nationalismes philo-
sophiques” (1987–1988). 
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rättandet 1983 av Collège International de Philosophie. För-
utom politiska verksamheter och interventioner i debatten kring 
den franska utbildningspolitiken avsatte projektet tre kollektiva 
volymer: Politiques de la philosophie (1976), i vilken Derrida 
publicerar essän ”Où commence et comment finit un corps 
enseignant” (ungefär ”Var börjar och hur slutar en undervis-
ande kår/korpus/kropp”),5 Qui a peur de la philosophie? (1977),6 
där Derrida deltar bland annat med essän ”L’âge de Hegel” som 
jag återvänder till nedan, och till sist volymen États Généraux de 
la Philosophie, som samlar inlägg från ett stort möte i 1979, och 
innehåller Derridas inledningsanförande, ”Philosophie des États 
Généraux”.7 Ett decennium senare publicerar Derrida den 
omfattande Du droit à la philosophie (1990), i vilken han sam-
manfattar sina erfarenheter, och där vi finner de tidigare text-
erna, material kring grundandet av Collège International de 
Philosophie, liksom delar av hans projekt om filosofi och 
nationalism. Det rör sig om en lika labyrintisk som fragment-
arisk textmassa, som ännu inte kan överblickas i sin helhet 
(endast ett av seminarierna finns publicerat), och följande kom-
mentarer begränsar sig till att extrahera ett fåtal teman. 

Bortom den specifika publikationshistorien gällande Der-
ridas texter kan vi här också urskilja ett helt komplex av frågor 
med direkt relevans för vårt tema här: hur institutionaliseras 
filosofi; finns det en filosofi som inte redan är del av en insti-
tution som den på en gång rättfärdigar och förklarar som en 
oväsentlig yttre, empiriskt miljö; hur kan detta inre och yttre 
förbindas utan att något av de två momenten reduceras till det 
andra? Dessa frågor är som sådana redan en invändning mot en 

5 Politiques de la philosophie (Paris: Grasset, 1976). Boken innehåller också texter av 
François Châtelet, Jean-François Lyotard, Michel Serres, ett annex om Sartre av 
redaktören Dominique Grisoni, och ett om Foucault av Bernard Henri-Lévy, som 
ännu inte blivit till BHL (Barbari med mänskligt ansikte kommer året efter). Tre år 
senare skulle han i samband med États Généraux de la philosophie ta våldsamt av-
stånd från gruppens verksamheter. 
6 Qui a peur de la philosphie? (Paris: Flammarion, 1979).  
7 États Généraux de la Philosophie (Paris: Flammarion, 1979). 
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viss bild av filosofins frågor som eviga och universella, samtidigt 
som det inte kan handla om att upplösa filosofi i sociologi, vilket 
alltid frammanar den helt rimliga invändningen att en sådan 
reduktion aldrig kan göra reda för filosofins egna inre frågor. För 
Derrida – och här skriver han vidare på det program som finns 
redan i hans första studier av Husserls fenomenologi från tidigt 
sextiotal: att undersöka den nödvändiga sammanflätningen av 
ideala objekt (matematiska och geometriska objekt, men också 
språklig mening) och deras materiella inkarnation – är det just 
denna skillnad mellan det inre och det yttre som problemet 
gäller, och som visar sig ha omfattande implikationer. 

Frågan gäller också de nationella idiomens specifika drag och 
vad som händer med en filosofi då den flyttas och översätts till 
annat sammanhang, med andra traditioner och former för över-
förande av auktoritet. För oss idag kunde typexemplet vara 
Derrida själv och hur han introduceras i USA men också i 
Sverige, väsentligen genom litteraturteorin snarare än filosofin. 
I Frankrike kunde han anklagas för att fortsätta en högst tradi-
tionell form av texttolkning och traditionsförmedling som be-
varar institutionernas makt,8 medan han utanför sin egen miljö 
ibland uppfattades som en nihilist med siktet inställt på att för-
störa universitet som sådant. Båda dessa attacker missar målet: 
det projekt som initieras i GREPH handlar om ett utfrågande av 
traditionen som också riktar sig mot det egna nuet, och därför 
alltid måste tas upp på nytt, vid gränsen – ramen – för de redan 
etablerade systemen för att överföra legitimitet och auktoritet. 

8 Så i den polemik som lanseras av Bourdieu mot Derridas läsning av Kants estetik i 
avslutningen på La distinction: Critique sociale du jugement (Paris: Minuit, 1979). 
Mer filosofiskt givande är diskussionen mellan Derrida och Foucault gällande 
Descartes cogito, där Derridas försvar för en förvandlad transcendentalfilosofi blir 
tydligt; se min redogörelse för debatten i ”Foucault, Derrida, and the Limits of 
Reason”, i Jonna Bornemark & Sven-Olov Wallenstein (red.), Madness, Religion, and 
the Limits of Reason (Huddinge: Södertörn University, 2015). 
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Filosofen som funktionär 

Frågan om filosofins språklighet som en fråga om dess bunden-
het till en plats, en kultur och ett idiom blir möjlig att ställa efter 
latinets försvinnande som lärdomens universella språk och 
folkspråkens nya status. När Descartes väljer att skriva Avhand-
ling om metoden (1637) på franska är ett av hans motiv att nå en 
bredare publik, medan han sparar de principiella argumenten 
för den latinska texten i Betraktelser över den första filosofin 
(1641). För en senare rationalist som Leibniz förefaller latin och 
franska som likvärdiga alternativ, även om han också hyser 
förhoppningar om att tyskan en dag kommer att erövra en plats 
i filosofin.9 Under 1700-talet försvinner latinet alltmer, men 
åtminstone i den franska miljön uppfattas detta som en tveeggad 
utveckling, som då d’Alembert i Inledning till Encyklopedien 
(1751) noterar att en filosof som mot slutet av århundradet 
”grundligt vill sätta sig in i sina föregångares upptäckter således 
[blir] tvungen att belasta sitt minne med sju åtta olika språk, och 
efter att ha förbrukat den värdefullaste tiden av sitt liv med att 
lära sig dessa språk kommer han att dö innan han hunnit börja 
studera själva saken.” Vad gäller litteraturen menar sig 
d’Alembert ha ”visat hur löjligt det är att skriva på latin, men i 
filosofiska verk kan latinet enbart vara till nytta, för de filosofiska 
verkens hela förtjänst ligger i deras klarhet och precision, och allt 
de behöver är ett genom överenskommelse fastställt universellt 
språk.”10 Processen var emellertid irreversibel, och när vi väl 
kommit till seklets slut kan Kant i sin Antropologi förbinda 
denna splittring i nationella kulturer och språk med speciella 
tankestilar: den tyska anden kommer till uttryck i rötterna, den 
italienska i lövverket, den franska i blommorna och den 

9 Se Leibniz, Unvorgreifliche Gedanken, betreffend die Ausübung und Verbesserung 
der deutschen Sprache: Zwei Aufsätze, red. Uwe Pörksen, med kommentarer av Uwe 
Pörksen & Jürgen Schiewe (Stuttgart: Reclam, 1983). 
10 Jean Le Rond d’Alembert, Inledningen till Encyklopedien, övers. Jan Stolpe (Stock-
holm: Bokförlaget Faethon, 2020), s. 107. 

181 



  
 

 
  

 
 
 

  
 

 
 

   
  

  
 
 

 

 
 

 
       

    
 

    
     

     
 

 
 

    
   

 
  

 

EN PLATS FÖR TÄNKANDE 

engelska i frukterna.11 Omedelbart därefter skulle den tyska 
idealismen, åtminstone från Fichtes Tal till den tyska nationen 
(1808) och framåt, göra bundenheten till det egna språket till ett 
av den tyska filosofins grundläggande teman.12 

I den franska miljön utgörs en avgörande brytpunkt av skap-
andet av det centraliserade napoleonska universitet 1806, vilket 
signalerar en frigörelse från kyrkan (fram till revolutionen hade 
filosofi endast undervisats i jesuitskolor enligt skolastiska mo-
deller, och på latin) och formerandet av lärarna som en kår 
(corps; en term vars polysemi kommer att informera en av 
Derridas essäer), men också inleder en strid som skulle bölja 
fram och tillbaka under ett århundrade, med filosofins ställning 
som en av de centrala frågorna. Från och med 1809 blir filosofin 
en integrerad del i den nyinstiftade studentexamen (baccalau-
réat), som ger tillträde till den högre utbildningen inom les 
grands écoles. Men samtidigt väcker den misstankar för att vara 
subversiv, och inte minst Napoleon anar att fördjupade studier 
i ”vetenskaperna om moral och politik” (sciences morales et poli-
tiques) ingalunda behöver resultera i något obetingat stöd för 
den nya statsapparaten. 

En central gestalt i etablerandet av filosofin är Victor Cousin, 
som är den som ger den dess särställning i franska skolor: den 
classe de philosophie som avslutar gymnasiet är hans skapelse, 

11 ”Och om, som det kommer att sägas längre fram, den sköna konsten alltid är en 
geniets konst, så skulle Antropologi i pragmatiskt hänseende snarare avdela en tysk till 
kritikerns post: det tyska geniet manifesterar sig vid roten, det italienska vid lövkro-
nan, det franska vid blomman och det engelska vid frukten.” (Derrida, La vérité en 
peinture, s. 48) Bilden kan kanske ses som en lätt humoristisk turnering av Descartes 
bild av filosofin som ett träd i förordet till Principia Philosophiae: ”hela filosofin är 
likt ett träd vars rötter är metafysiken, stammen är fysiken och de grenar som utgår 
från stammen är alla de övriga vetenskaperna.” Descartes, ”Lettre-préface”, Œuvres 
de Descartes (Paris: CNRS-Vrin, 1989), IX/2, s. 14.  
12 Förutom i de ännu opublicerade seminarierna och i vissa delar i Du droit à la phi-
losophie dyker temat dyker också upp i L’autre cap (Paris: Minuit, 1991), i samband 
med Paul Valéry; jag diskuterar några aspekter av denna förbindelse i min ”Vi andra, 
civilisationer…”, i Alexander Orlowski & Hans Ruin (red.), Fenomenologiska per-
spektiv (Stockholm: Thales, 1997). 
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med syftet att göra filosofin professionell, förvisso inte i termer 
av den specialvetenskap med sina tekniker och problem som vi 
känner från vårt samtida universitet, utan, uttryckt i en annan 
vokabulär som även den hör till vårt nu: att vara ansvarig för 
elevernas anställningsbarhet, vilket för Cousin innebär anställ-
ning inom förvaltningen. Filosofen är väsentligen en funktionär, 
som han definierar det i en rapport om den filosofiska examens 
roll från 1850: ”en filosof är en funktionär inom den moraliska 
ordningen, ansatt av staten för att kultivera andarna och själarna 
med hjälp av den filosofiska vetenskapens mest säkra delar”.13 

Det saknades dock ingalunda motstånd även under Cousins 
tid, så kunde exempelvis filosofiläraren Joseph Ferrari hävda att 
en ”avlönad filosof” (philosophe salarié) är någon som är betald 
för att inte tänka.14 För Cousin är filosofin inte en serie öppna 
frågor, utan problemen är giltiga och meningsfulla endast för-
såvitt de kallar på och kan ge upphov till svar, så som han tänker 
sig detta inom ramen för sin egen ”Eklektiska filosofi”, som han 
presenterar i föreläsningar mellan 1815 och 1820 vid École 
normale supérieure, vilken ska tillhandahålla en synoptisk över-
blick över filosofihistorien och förena dess på ytan motsatta dok-
triner till en syntetisk helhet. Detta blir modellen för den under-
visning i filosofi som från och med 1832 ingår i kursplanen för 
alla skolor, och övervakades strängt av Cousin, från frågor gäll-
ande curriculum till anställning av lärare (”Cousins regemente”, 
som de ibland kallades, bland vilka det också fanns mindre 
fogliga rekryter som Ferrari). 

Den organiska förbindelsen mellan filosofi och stat går till-
baka på idéer i Hegels installationsföreläsning i Berlin 1818, som 

13 Cousin, Rapport sur le concours d’agrégation de philosophie, cit. i Orchard, Derrida 
and the Institution of French Philosophy, s. 28. Något av detta lever kvar hos Weber, 
och än mer i Husserls idé om filosoferna som ”mänsklighetens funktionärer”, även 
om det för Husserl inte längre gäller en stat, utan en idé om det universella förnuftet. 
14 Cit. i Orchard, Derrida and the Institution of French Philosophy, s. 28. 
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senare återkommer i förordet till hans Rättsfilosofi,15 liksom på 
idén om studiet av filosofins historia som ett systematiskt sök-
ande efter svar som förenar traditionens motsatser, och i denna 
bemärkelse vill Cousin bli den franske Hegel. Han vistas långa 
perioder i Tyskland, har tillgång till vissa av Hegels föreläsnings-
manuskript och korresponderar med flera av de stora idealist-
erna efter att han återvänt till Frankrike.16 För Cousin, som i 
egenskap av Conseil Royal de l’Instruction Publique, minister 
för Instruction Publique och direktör för École Normale 
Supérieure kan agera med full tillförsikt inom den napoleonska 
statsapparaten, handlar det än tydligare än hos Hegel om en 
noggrann planering av tekniker för social skiktning: under-
visningen ska ge de olika samhällsklasserna vad de behöver för 
att fullgöra sina respektive plikter, vilket för filosofin innebär att 
den bör vara förbehållen eliten, vars uppgift är att skapa ett slags 

15 ”Föreställningen att tänkandets och andens frihet överhuvudtaget endast bevisas 
genom avvikelse från det offentligt erkända, ja till och med genom fientlighet mot 
det, verkar i vår tid vara som mest befäst i relation till staten, och en filosofi om staten 
förefaller därmed väsentligen ha till uppgift att uppfinna och erbjuda ytterligare en 
teori, och än mer en ny och särskild sådan. […] Nu är det förvisso så att de som är 
tillfredsställda i denna statslivets verklighet och i sitt vetande och viljande i det – och 
de är många, ja fler än de själva menar och tror, ty i grunden är det alla –, att alltså de 
som medvetet finner sin tillfredsställelse i staten skrattar åt dessa ansatser och försäk-
randen, och håller dem för en ibland lustig, ibland allvarlig, roande eller farlig tom 
lek. Denna oroliga reflexion och fåfånga, liksom det sätt på vilken den tas emot och 
de svar den erhåller, vore nu en sak för sig som utvecklar sig på sitt eget sätt; men det 
är filosofin överhuvudtaget som genom dessa verksamheter utsätts för allehanda 
former av förakt och vanrykte.” Grundlinien der Philosophie des Rechts, Werke, red. 
Karl Markus Michel & Eva Moldenhauer (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1986), 7, 
s. 15–16. Citat av liknande slag, framför allt från förordet, kunde mångfaldigas, och 
det har kallats för en ”publicistisk olycka” (Herbert Schnädelbach, Hegels praktische 
Philosophie [Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2000], s. 171). Jag diskuterar olika möj-
ligheter att läsa förordet i min ”Hegel, rätten och friheten”, Arche 70–71 (2020), s. 
236–243. 
16 Cousins korrpondens med Hegel citeras också ymnigt i Derridas Glas (Paris: 
Galilée, 1974). Överhuvudtaget har inflytandet från Kojèves föreläsningar på 30-talet 
tenderat att osynliggöra Hegels tidigare närvaro i fransk filosofi. Vissa aspekter av 
den tidigare receptionen kring sekelskiftet behandlas i Bruce Baugh, French Hegel 
(New York: Routledge, 2003), men även han förbigår helt Cousin. 
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syntetisk patriotism, medan vetenskapliga strider bör begränsas 
till ett minimum. 

Attackerna från kyrkan upphörde dock inte, och bland den 
strida ström av pamfletter som debatten avsatte kan man 
notera Cousins Défense de l’Université et de la philosophie 
(1844).17 Texten bildar paradigmet för en hel genre av texter 
från Tredje Republiken och framåt som syftar till att försvara 
filosofin som en unik fransk institution (Hegel är nu en na-
turaliserad fransman) mot olika hot, samtidigt som den måste 
vara flexibel – ”eklektisk” – nog för att inte utesluta någon; den 
är förbunden med konfessionslöshet (laïcité), men ändå inte 
antiklerikal; den kan åberopa en kritisk rationalistisk tradition 
från Descartes, som porträtteras som en ”fri och underdånig 
filosof, men med respekt för den etablerade ordningen”.18 
Humboldts akademiska Lehrfreihet står därmed ingalunda på 
dagordningen: ”endast staten undervisar”,19 slår Cousin fast i 
ett föredrag från 1844 (och som vi ska se placerar även detta 
Cousin nära Hegel när det gäller frågor om undervisningens 
konkreta innehåll). 

Debatten avstannar dock inte och utvecklingen följer ingen 
rak linje. Statsmonopolet på undervisning upphävs i och med 
den lag som instiftas av undervisningsministern Alfred de 
Falloux 1850, ansvaret för grundskolan återgår till kyrkan och 
Cousin drar sig tillbaka. Filosofin förlorar därmed temporärt 
sin plats och underställs kyrklig övervakning, och 1852 avskaf-
fas den avslutande classe de philosophie. Samtidigt hänger detta 
samman med en ny positivistisk agenda som betonar teknisk 
utbildning i linje med det moderna samhällets krav, även ett 
egalitärt program för att minska klyftan mellan elit och folk; 
linjerna både framåt och bakåt är på så sätt ingalunda enkla 

17 Boken återutgavs 1977 (Paris: Solin), med förord av Danielle Rancière, som en del 
av GREPH:s verksamhet. 
18 Cit i Orchard, Derrida and the Institution of French Philosophy, s. 31. 
19 Tal till Chambre des pairs, 2 maj 1844, cit. i Orchard, Derrida and the Institution of 
French Philosophy, s. 31.  
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och filosofins roll i denna process är knappast entydig. Den in-
flytelserika tes som hävdats av exempelvis Régis Debray, att 
den position som tillmättes den avslutande filosofklassen kan 
ses som ett index på samhällets liberalisering,20 ter sig därför 
alltför enkel, och arbetet i GREPH kunde till stor del sägas 
bestå i att visa att den utgör en integrerad del av filosofins egen 
mytologi, dess självstilisering till en garant för frihet och intel-
lektuell autonomi. 

1863 återinsätter den nya utbildningsministern Victor Duruy 
filosofin på dess plats, denna gång som ett bålverk mot material-
ismens ”negativa doktriner” – karaktärsdaning och fostran av 
medborgare blir än en gång centrala begrepp, liksom bevarandet 
av en social stratifiering som fordrar bildningsprivilegiernas 
upprätthållande. Den tredje republiken blir sedan generellt en 
period av utbildningsreformer och expansion, och har retro-
aktivt kommit att uppfattas som en filosofins guldålder. Lärarna 
får nu mer frihet att presentera sina egna idéer, att undervisa 
med en egen stil: läraren som tänker högt gör sitt inträde på 
scenen, inte så mycket för att lära ut en färdig doktrin till stu-
denterna, som för de, vilket senare skulle hävdas av ministern 
för offentliga arbeten Anatole de Monzie, ska ”lära sig frihet”.21 
Men som ett eko av den teknisk-positivistiska omdaningen ett 
halvt sekel tidigare kunde frå ̈gan återigen vackas huruvida filo-
sofin överhuvudtaget är lämpad för detta, om den inte snarare 
konserverar det förflutna i stället för att gripa sin egen tid. Så 
kunde Émile Durkheim 1895 lansera ett generalangrepp på filo-
sofin för dess klassicism, dess ignorans vad gäller nya samhälls-
vetenskapliga metoder och förkärlek för tomma resonemang, 
kort och gott: dess irrelevans för det moderna samhället och 

20 Debray, Le pouvoir intellectuel en France (Paris: Ramsay, 1979). 
21 ”[D]et är i filosofiklassen som eleverna lär sig frihet genom att utöva reflexion, och 
man kunde till och med säga att detta är denna undervisnings egentliga och väsentliga 
syfte”. Cit i Orchard, Derrida and the Institution of French Philosophy, s. 35. 
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oförmåga att utbilda de funktionärer som behövs.22 Ironiskt nog 
försvaras den nu av de religiösa grupperingar som det napo-
leonska universitetet konstituerade sig genom att utesluta; filo-
sofin blir till bevarare av en tradition, i motsats till det moderna 
samhällets krav. 

En stor del av arbetet inom GREPH utgörs av försök att fri-
lägga denna komplexa och överbestämda historia, bortom såväl 
idealisering som förkastande. Filosofins unika ställning i 
Frankrike under 1900-talet, både vad gäller dess status i offent-
ligheten och de ofta motsägelsefulla krav som ställs på den, har 
sin rot i denna långa tradition, och när den i mitten av 1970-talet 
återigen sätts i fråga med argument som går tillbaka mer än 
hundra år, men också inifrån, med de instrument som utvecklas 
av dekonstruktionen men också från andra positioner, blir en 
genomlysning av det förflutna till en förutsättning för att ta ställ-
ning i nuet. Det gäller att analysera myten om den Tredje Re-
publikens guldålder (l’époque des professeurs) och visa hur filo-
sofin, även då dess självbild har varit den av ett fritt och obundet 
tänkande, aldrig existerar utanför en ideologi, vilket inte betyder 
att den själv endast är ideologi, utan att den bara kan existera i 
en process av institutionalisering i vilken den på en gång är sub-
jekt och objekt. Det gäller att visa att den själv tillhandahåller 
instrumenten både för att tänka igenom och för att beslöja sina 
egna existensvillkor  

Den teknokratiska utmaningen 

Under Giscard d’Estaing inleds ett nytt försök att detronisera 
filosofin och återigen är det dess plats i gymnasiets avslutande år 
(la terminale) som står i centrum. Utbildningsministern René 

22 Se Durkheim, ”L’Enseignement philosophique et l’agrégation”, i Durkheim, Textes, 
vol. 3: Fonctions sociales et institutions (Paris: Minuit, 1975), s. 380–412. Liknande 
argument användas av Bourdieu vid samma tid som GREPH tar form, med dekon-
struktionen som huvudexempel på en form av analys som isolerar texten från dess 
historiska miljö; se Orchard, Derrida and the Institution of French Philosophy, s. 85ff 
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Haby vill göra la classe de philosophie frivillig: lagförslaget pre-
senteras 1975 och försvaras i februari samma år i Le Monde av 
statsvetaren Maurice Duverger,23 med argument som genljuder 
av både Falloux och Durkheim: ett ”tekno-demokratiskt sam-
hälle” bör ägna sig åt nyttigheter, samhälls- och naturvetenskap, 
medan filosofin är en rest av ett äldre och mer hierarkiskt sam-
hälle. De ”nya humanvetenskaperna” måste enligt Duverger till-
ägna sig ”kunskap om den samtida världens ekonomiska, poli-
tiska och administrativa strukturer”, vilket är nödvändigt för att 
rädda filosofin från den tomma ”verbalism” (”formalism”, som 
Durkheim hade kallat det åttio år tidigare) som den tvingar på 
studenterna i stället för att på ett adekvat sätt förbereda dem för 
högre studier. 

Förslaget går efter många protester till sist igenom, men i 
mildrad form. Detta kan förvisso värderas på olika sätt: vissa ser 
repression, andra en demokratisering och modernisering som 
nödvändiggjorts av ökande elevantal och tryck på högre utbild-
ning. Argument saknas inte för att filosofernas försvar för sin 
disciplin i själva verket döljer en rädsla för att den fria reflexion 
de lär ut i själva verket är allt annat än fri – så kan man notera 
att titeln på den första publikationen från GREPH, Qui a peur de 
la philosophie?, utgör en svar på den något retoriska fråga som 
Duverger ställer i sin artikel: varför är filosofilärare rädda för 
friheten? – det vill säga för att elevernas fria val att studera filosofi 
eller inte ska leda till att det väljer nyttigare ämnen. Är inte den-
na idé om en tankens frihet som filosoferna åberopar, frågar 
Duverger, ett auktoritärt försök att föreviga deras egen position, 
men utan att ge några vidare argument än att det bör fortsätta 
som förut? 

GREPH hade initierat sin verksamhet redan 1974, då lag-
förslaget ännu höll på att förberedas, med ett manifest som 
skisserar projektet i form a fyra frågor, och som redan i förväg 

23 ”Les Nouvelles Humaniteés”, Le Monde, 13 februari 1975. För en översikt av 
debatterna som följde på Duvergers artikel, se Orchard, Derrida and the Institution 
of French Philosophy, s. 59ff. 
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kan sägas möta Duvergers kritik genom en analys av betingels-
erna för det som i hans artikel framstår som en abstrakt fråga 
om fritt val. 

1. Vilken förbindelse finns mellan filosofin och undervisning i 
allmänhet? 

2. Hur skrivs det didaktisk-filosofiska in i de så kallade drifts-
mässiga, historiska, politiska, sociala och ekonomiska fälten? 

3. Vilka är de tidigare och nuvarande betingelserna för detta sys-
tem av undervisning? 

4. Vad står på spel i de strider som sker inom och runtom den 
filosofiska undervisningen idag i Frankrike?24 

Det perspektiv som tecknas är omfattande och gäller ingalunda 
bara dagsaktuell polemik, utan hänger i alla fall hos Derrida 
samman med hans dekonstruktion av metafysiken från Platon 
och framåt, inte minst Hegel, där förbindelsen mellan filosofin 
och staten för första gången formuleras tydligt i den moderna 
tiden. Det handlar inte om ett traditionellt försvar, eller ett 
försvar som på okritiskt sätt bejakar en tradition (som vi såg hos 
exempelvis Duruy), utan om en fördjupad kritik också av filo-
sofin själv, dess självbild som en överordnad vetenskap inom 
universitetet, dess plats i samhället som helhet och konkreta 
former för undervisning. Inte minst handlar det om den avslut-
ande classe de philo, som Haby ville avskaffa och som Derrida 
ingalunda obetingat försvarar i dess rådande form; som vi ske se 
gäller det snarare idén om att det finns en viss lämplig ålder för 
att börja filosofera, att filosofin har en bestämd plats som måste 
avgränsas.  

24 Jag återger här i högst förkortad form texten i Qui a peur de la philosphie?, s. 433–437. 
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Filosofins åldrar 

1975 publicerar Derrida artikeln ”La philosophie et ses classes” i 
Le monde de l’education (omtryckt två år snare i Qui a peur de la 
philosophie?) där han problematiserar idén att filosofin skulle 
reserveras för la terminale. Det handlar inte bara om en kamp 
för att behålla filosofin, utan också om en kritik mot det kon-
servativa försvaret för den; Derrida för ett tvåfrontskrig i vilket 
liknande argument kunde användas från motsatta utgångs-
punkter, och han lyfter särskilt fram det argument som vi sett 
tidigare användas av undervisningsministern Victor Duruy för 
att återinföra filosofin som avskaffats tio år tidigare: att den ska 
tjäna som ett bålverk mot ”negativa doktriner”, det vill säga det 
officiella försvar som syftar till att filosofin ska vara ett instru-
ment för att forma tjänstemän och dugliga medborgare. 

Derrida noterar också att idén om la terminale bygger på för-
utsättningen att man inte bör inleda studiet av filosofi tidigare: 
den antas endast passa vid en viss ålder och för en viss samhälls-
klass vars barn kommer till terminale, medan andra slutar tidi-
gare; samtidigt vilar idén om denna avslutande filosofiklass på 
att eliten redan har absorberat en viss filosofi via de andra äm-
nena och det sunda förnuftet, och att denna filosofi till sist ska 
göras explicit och grundlägga det som tidigare tagits för givet. 
Filosofin riktas på så sätt till elever mellan 15 och 18 år, eftersom 
de först då antas vara mogna för att ställa och besvara frågan om 
grunden till de andra kunskaperna; tidigare vore den omöjlig att 
behandla, senare vore den skadlig (som Derrida påpekar etab-
leras schemat redan i Platons Gorgias, då Kallikles hävdar filo-
sofi förvisso är nyttig när man är barn, men löjlig när man är 
äldre, och att den som filosoferar i mogen ålder förtjänar ett 
ordentligt kok stryk).25 Samma åldersargument genljuder i den 
kritik mot GREPH som kommer från filosofilärarnas förening 
samma år, och som hävdar att eleverna helt enkelt inte är mogna 
för filosofi före sista året, på vilket Derrida svarar samma år 

25 Platon, Skrifter, bok 1, övers. Jan Stolpe (Stockholm: Atlantis, 2000), s. 364f (485a-d). 
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i ”Réponses à la Nouvelle Critique”: redan från sjätte klass 
undervisas som är lika svåra, och frågan är om den omogenhet 
som åberopas egentligen gäller en formbarhet som, om den allt-
för tidigt släpps fri, skulle utgöra ett hot mot den etablerade filo-
sofins roll att leverera ideologi.26 

Temat utvecklas mer i detalj två år senare i relation till Hegel, 
i artikeln ”L’age de Hegel”.27 Hotet ligger, hävdar Derrida, i att 
filosofin kan frigöra krafter utanför statens kontroll, och även 
här är Cousins försvar för filosofin talande (liksom det också 
genljuder av Kallikles): Descartes tvivel ska bara ske en gång i 
livet, vid tröskeln till vuxenlivet, därefter har man funnit en fast 
grund och det vore oförnuftigt och oansvarigt att tvivla igen.  

Cousins förhållande till Hegel står i fokus och de möjligen lätt 
förbryllande kommentarerna i Derridas andra och mer lästa 
verk från denna tid får här sin förklaring.28 Att modellen för 
Cousins teori i grunden är hämtad från Hegel beror på att hans 
tyske föregångare redan hade ställts inför frågan hur en speku-
lativ filosofi kan förverkligas i ett konkret program för utbild-
ning, och Cousins uppgift blir nu att översätta detta till den 
franska miljön. 1821 ber den preussiske utbildningsministern 
Karl vom Stein zum Altenstein Hegel om en rapport gällande 
filosofin i gymnasiet, och Hegel understryker i sitt svar att man 
förvisso måste måste börja tidigt, men det avgörande är att det 
måste finnas en ordnad progression mot ett bestämt mål.29 Till 
en början ska studierna gälla den allmänna idéhistorien och 

26 Texten publiceras först i La Nouvelle Critique nr 84, maj 1975, och nr 85, juni 1975, 
sedan i Qui a peur de la philosphie?, och till sist i DP, med titeln ”Les corps divisés: 
Réponses à la Nouvelle Critique”. 
27 Se även bidragen i Qui a peur de la philosphie? av Sarah Kofman, ”Philosophie ter-
minée, philosophie interminable” och Sylviane Agacinski, ”Ces éducations pré-
maturées qui font tant de bruit”. 
28 För en diskussion av Derridas skiftande bruk av konstellationen Cousin-Hegel, 
som återfinns i många andra texter än de här citerade, se Jérôme Lèbre, ”Détours 
d’une correspondance franco-allemande: Entre Hegel et Derrida”, Les Cahiers philo-
sophiques de Strasbourg nr 39 (2016), s. 59–76. 
29 Hegels brev finns översatt och kommenterat av Jean-Pierre Lefebvre i Qui a peur 
de la philosphie?, s. 55–71. 
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erbjuda en uppsättning instruktiva exempel liksom en översikt 
över kristendomens moraliska budskap, därefter övergå till 
tekniker för slutledningar och logik, medan den egentliga meta-
fysiken inte bör undervisas på gymnasiet (han förefaller glömma 
bort sin egen tid som gymnasielärare i Nürnberg, där han också 
presenterade grunddragen i både Andens fenomenologi och 
Wissenschaft der Logik för eleverna!),30 bortsett från bevisen för 
Guds existens och moraliska begrepp; studierna i filosofi är en 
bildningsresa på väg mot begreppet, men begreppet självt måste 
låta vänta på sig. Men bör också notera att Hegel – och detta i 
motsats till vad man kunde tro – inte vill ha någon egentlig filo-
sofihistoria på gymnasiet; det gäller att på den inledande nivån 
inympa en viss filosofi som vore den given, utan att den his-
toriska kontexten reflekteras och problematiseras på det sätt 
som han själv vid denna tid var en av de första att göra på ett 
filosofiskt sätt, alltså inte i form av kronologiska tablåer, i sina 
egna föreläsningar i Berlin om filosofins historia. Hegel, kunde 
vi säga, väntar på studenterna, men att introducera hans egna 
tankar för tidigt kunde få fatala konsekvenser. 

För Derrida och GREPH finns också en progression, men på 
ett annat och betydligt mer öppet sätt, och i Qui a peur de la phi-
losophe? presenteras några tentativa resultat av Jean-Luc Nancy 
och Bernadette Gromers undersökning av hur filosofi skulle kun-
na introduceras redan i femte klass,31 med texter av bland andra 
Nietzsche, Marx och La Fontaine. Hur kan eleverna ta emot 

30 En del av detta material finns i hans Philosophische Propädeutik (Werke 3). Men 
om Hegel 1812, då det första förordet till Wissenschaft der Logik skrevs, möjligen 
kunde tilltro även sina yngre läsare en viss förståelse, så talar han i det andra förordet 
(1831, alltså en av de sista saker som han skriver före sin död) om nödvändigheten 
av att ge filosofin en ”plastisk presentation”, men har föga hopp om att detta skulle 
vara möjligt idag: ”En plastisk presentation fordrar då också ett plastiskt sinne som 
kan ta emot och förstå; men sådana plastiska ynglingar och män, vilka så lugnt kunde 
undertrycka sina egna reflexioner och infall, med vilka man så otåligt försöker visa 
att man tänker själv, åhörare som endast följer saken, så som Platon diktar dem, 
skulle inte kunna framställas i en modern dialog; ännu mindre kan man räkna med 
sådana läsare.” (Werke 5, s. 31) 
31 Se Gromer & Nancy, ”Philosophie en cinquième”, Qui a peur de la philosphie?, s. 
207–257. 
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materialet, hur kan frågor aktualiseras utan att svaren antas givna 
i förväg, hur kan eleverna själva uppmuntras till att utveckla filo-
sofiska frågor både muntligt och skriftligt? Nancy och Gromer ger 
inga tydliga svar, vilket heller inte vore att vänta: progressionen 
måste vara obestämd och kan inte i förväg riktas mot ett ”lärande-
mål”, för att använda vår egen tids språkbruk. 

Den institutionella ramen 

Att de första referenserna till problemställningarna i GREPH i 
Derridas övriga arbeten dyker upp i samband med en diskussion 
av Kant är sannolikt ingen slump.32 I den läsning av Kritik av 
omdömeskraften som Derrida utvecklar i La vérité en peinture 
(1974, samma år som GREPH bildas) utgår han från den jurid-
iska distinktion som vägleder Kants kritiska filosofi, skillnaden 
mellan quid facti (vilka är fakta i målet, hur ser våra omdömen 
och erfarenheter faktiskt ut) och quid juris (med vilken rätt kan 
de göra anspråk på sina respektive platser). I fallet med det 
estetiska fältet undersöker Derrida hur Kant försök ”rama in” 
(encadrer) fenomenet som ska beskrivas (det reflekterande 
omdömet, ”x är skönt”) med hjälp av strukturer som hämtas 
från det teoretiska, bestämmande omdömet, som på en gång är 
främmande för smaken men ändå inte kan undvaras som en 
”ledtråd för att upptäcka” (Leitfaden der Entdeckung, säger 
Kant) det specifika hos smakomdömet. Importen av den främ-
mande ramen både lyckas och misslyckas – smakomdömet 
fixeras samtidigt som dess egenart alltid förblir undflyende, 
negativt bestämt (det är utan intresse, utan begrepp, utan ända-
mål etc.), vilket leder till en process av in- och avramning 

32 Derrida skulle sedan återvända till Kant och universitetet, framför allt i ”Mochlos, 
ou le conflit des facultés” (1980) där han undersöker Kants Der Streit der Fakultäten. 
Dessa texter (ett antal av vilka samlats den tredje avdelningen i Du droit à la phi-
losophie) tillhör emellertid en senare fas och jag lämnar dem för tillfället åt sidan. För 
en diskussion av Kant och universitet med en besläktad utgångspunkt i fakulteternas 
strid, se Anna Enström, ”Om hypokondri och filosofi i Kants Der Streit der 
Fakultäten” (i denna volym). 
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(décadrage). Ramen – som  här ska fattas som på en gång en  
språklig struktur och de fysiska inramande anordningar som på 
skiftande sätt skiljer konstverkets inre från det yttre – är på så 
sätt både intern och externt i förhållande till omdömet, det kan 
inte vara utan den men är ända utan den; dess utan är inte utan 
utan; ramen är ett parergon, ett bredvid-verk som likväl är väs-
entligt för verkets energi eller verkande, för energeia hos ergon. 
Detta, säger Derrida, bör inte leda oss till att drömma om ren in-
eller avramning (båda är komplementära versioner av meta-
fysikens dröm om en ren närvaro), utan ställer oss inför upp-
giften att undersöka ramen som effekt, strategi, händelse, ske-
ende – begrepp som, kunde vi säga, svävar mellan det medvetna 
och det omedvetna, och i grunden aldrig kan kontrolleras helt 
och fullt. 

Det vore inte alltför långsökt att se ramen och dess par-
ergonalitet som en aspekt av det som i GREPH framträder som 
filosofins egen institution eller institutionaliseing; en yttre ram 
som inte kan undvaras för att det inres frihet från denna ram och 
allt som den uteslutet som empiri ska kunna upprätthållas, men 
som därmed själv är varken innanför eller utanför.  

Om jag här har inramat GREPH, så är även detta högst rela-
tivt, och deras undersökningar kan i ett vidare perspektiv också 
ses som moment i ett mer omfattande ifrågasättande av institu-
tionsbegreppet som sådant,33 som i sig hänger samman med att 

33 En parallell process, dock utan direkta influenser, sker inom den estetiska teorin 
och de olika praktikerna, där termen ”institution” förefaller likt en ”flytande 
signifiant” som kan förbindas med allehanda betydelser. Så lanserar George Dickie 
mot slutet av sextiotalet den ”institutionella konstteorin” som hävdar att konst helt 
enkelt är det som utnämns till kandidat för estetisk uppskattning av de aktörer som 
antas ha auktoritet inom konstfältet, inte någon speciell egenskap som alla de föremål 
vi kallar konst har gemensam. Idén fick senare en mer samhällskritisk turnering 
inom den ”institutionella kritiken”, där de existerande institutionernas (museer, 
galleriet etc.) blev till föremål för konstnärernas egna undersökningar; se Alexander 
Alberro & Blake Stimson (red.), Institutional Critique. An Anthology of Artists’ 
Writings (Cambridge, Mass.: MIT, 2009), och Gerald Raunig & Gene Ray (red.), Art 
and Contemporary Critical Practice. Reinventing Institutional Critique (London: 
MayFlyBooks, 2009), På det litterära fältet uppstod teorin om den ”litterära institu-
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DERRIDA, GREPH OCH DEN FILOSOFISKA INSTITUTIONEN 

dessa institutioner själva höll på att förvandlas. Michel Foucaults 
genealogiska projekt, som även det inleds i början av sjuttiotalet, 
är i många avseenden själva paradigmet för ett sådant skifte: 
sjukhuset, skolan, armén, manufakturen, fabriken, alla de insti-
tutioner som har format det moderna samhället, kunde nu 
analyseras i termer av disciplinära mekanismer och inte som 
bärare av rationalitet (eller bättre: rationalisering som discipli-
nering), och de subjektiviteter som de alstrade kunde framstå 
som former av underkastelse (assujettissement).34 Ibland tedde 
sig detta som en uppmaning till att skapa nya subjektiviteter som 
måste bryta med alla institutionella ordningar, och begreppet 
kunde på så sätt bli till ett slagfält för skiftande politiska och 
filosofiska riktningar: institutionerna frambringar sina egna re-
volter och konvulsioner, vilket också är hur de överlever, i ett 
tillstånd av permanent kris. 

Ett slående exempel på detta är de undersökningar som 
genomfördes av det oberoende forskar- och aktivistkollektivet 
CERFI (Centre d'études, de recherches et de formation institu-
tionnelles), med nära band till Félix Guattari, tidvis också till 
Deleuze och Foucault.35 I 1971, i efterdyningarna av maj 68, 
erhöll gruppen (som vid denna tid leddes av Guattari) ett ”forsk-

tionen” som en specifik form i den borgerliga kulturens utveckling; se t.ex. Arne 
Melberg (red.), Den litterära institutionen. Studier i den borgerliga litteraturens 
sociala historia (Stockholm: Rabén & Sjögren, 1975), och Christa Bürger, Der 
Ursprung der bürgerlichen Institution Kunst im höfischen Weimar. Literatursozio-
logische Untersuchungen zum klassischen Goethe (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 
1977).  
34 ”Subjektivation” skulle Foucault senare säga, med en starkare betoning av indi-
vidernas agens. I en text från samma år som Habys reform lanseras talar Althusser 
om skolan som den moderna ”ideologiska statsapparaten”, vars ”interpellation” är 
ett institutionellt tilltal som individen tar emot och så blir till subjekt, erkänner sig 
som den ene eller andre, och infogar sig i det system som reproducerar produk-
tionsförhållandena. En motsvarande positiv utvidgning av termen som hos Foucault 
sker dock inte hos Althusser. 
35 För  en diskussion av CERFI:s arbeten  kring arkitektur och stadsplanering med 
vidare referenser, se min ”Genealogy of Capital and the City. Cerfi, Deleuze, and 
Guattari”, i Hélène Frichot m.fl. (red.), Deleuze and the City (Edinburgh: Edinburgh 
University Press, 2016). 
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ningskontrakt” från Ministère de l’Equipement, som bestod i att 
undersöka frågan hur man kan förstå det samhälleliga kravet 
på ”offentliga inrättningar” (équipements collectifs): varifrån 
kommer det, hur kan det besvaras; varför förefaller det inte kun-
na tillfredsställas och varje försök till reform ge upphov till nytt 
missnöje? Med utgångspunkt i Lacans distinktion mellan krav 
(demande, det verbala uttrycket för en önskan) och begär (désir, 
den fantasmatiska projektionen av något som aldrig kan er-
hållas) försökte CERFI förstå den dynamik som ligger bakom 
institutioner, också den som styr den egna gruppen: vilken är 
den ”vilja att veta” (med Foucaults rubrik från hans inledande 
föreläsningsserie vid Collège de France 1970) som här sätts i 
verket, och kan ett resultat överhuvudtaget uppnås? Det speci-
fika uppdraget gällande offentliga inrättningar kan synas be-
gränsat, men vore fullt möjligt att överföra till frågan om den 
filosofiska institutionen, institutionaliseringen av tänkandets 
egen frihet och det ”begär” som cirkulerar i denna fråga (för att 
knyta an till den andra punkten i GREPH:s forskningsprogram 
som citerats ovan). GREPH:s undersökningar, som inriktade sig 
mot en högst specifik och skenbart marginell del i det franska 
utbildningssystemet, och inte omedelbart kan överföras till 
andra sammanhang, förblev lika inkonklusivt och oavslutat som 
andra liknande projekt från tiden. Icke desto mindre skapade 
det en viss öppning som kan synas närmast omöjlig att föreställa 
sig i dagens effektiviserade förvaltningskultur och i den filo-
sofiska normalvetenskap som utgör dess korrelat, men just 
därför återstår att uppfinna på nytt. 
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Ratiofieringen av universitetet 
New Public Management och kampen om förnuftet 

JONNA BORNEMARK & ASTRID GRELZ 

Den tilltagande intellektualiseringen och rationaliseringen 
betyder […] inte en tilltagande allmän kännedom om de livs-
villkor man lever under. Utan det betyder något annat: 
Vetandet om eller tron på att om man bara vill så kan man när 
som helst ta reda på det. Det betyder alltså att det inte finns 
några principiellt hemlighetsfulla eller ovetbara makter med i 
spelet, utan att man tvärtom i princip kan behärska alla saker 
genom beräkning. Detta innebär en avförtrollning av världen. 
Man behöver inte längre tillgripa magiska medel för att 
behärska eller beveka andarna, något som vilden gjorde och 
för vilken det fanns sådana makter. Det är i stället tekniska 
medel och uträkningar som sköter den här saken. 

Max Weber, ”Wissenschaft als Beruf”1 

De senaste årtiondenas nedskärningar på universitet och hög-
skolor har gått hand i hand med uppkomsten av nya sätt att mäta 
och värdera kunskap. I samband med den eskalerande ekono-
miseringen av samhället och framväxten av nya styrmedel som 
New Public Management (NPM) har utbildningsväsendet kom-
mit att rationaliseras och decentraliseras enligt samma principer 
om vinstmaximering som styr privata företag, men med effek-
tiviseringen av skattemedel som yttersta mål. 

NPM har en brokig historia och har tagit sig olika uttryck på 
olika platser. På universitetet har detta nya styrsystem medfört 
ett större behov av att mäta och kontrollera verksamheten, dels 
för att kunna genomföra rationaliserande reformer, dels för att 

1 Max Weber, ”Wissenschaft als Beruf”, i Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre 
(Tübingen: JCB Mohr, 1922), övers. Aino Andersson & Sten Andersson, ”Vetenskap 
som yrke”, i Vetenskap och politik (Göteborg: Korpen, 1977), s. 20 (översättning 
modifierad). 
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utåt kunna visa att verksamheten effektiviseras utan att kvali-
teten på undervisning och forskning blir lidande. Även om 
NPM grundar sig på en idé om decentralisering kombineras 
alltså denna maktförskjutning med hård kontroll i termer 
av ”kvalitetsgranskning” och ”kvalitetssäkring”. Antalet ut-
värderingar, målbeskrivningar, riktlinjer och kontrollinstanser 
är idag fler än någonsin, och kraven på kvalitetssäkring resul-
terar i att företeelser som lärande och förståelse måste formali-
seras, mätas, spaltas upp och helst manualiseras. Detta medför i 
sin tur inte bara tidskrävande administrativt arbete, utan även 
att vissa typer av kunskap och lärande som faller utanför den 
angivna modellen misstänkliggörs.2 Institutionerna styrs idag 
enligt en effektiviseringsprincip som kännetecknas av en miss-
tänksamhetens logik. 

Särskilt hårt har dessa strukturella förändringar slagit mot de 
humanistiska ämnena, som i regel genererar mindre pengar än 
andra ämnen och därtill har visat sig vara betydligt svårare att 
anpassa efter NPM:s ramverk. Som ett led i detta har hu-
manioran blivit tvungen att anpassa sig efter den naturveten-
skapliga begreppsapparaten. Inte minst filosofin – vars uppgift 
historiskt sett har varit att ägna sig åt existentiella frågor – 
befinner sig idag i en besvärlig situation, fångad mellan kraven 
på mätbarhet och behovet av att, med en terminologi anpassad 
efter naturvetenskapen, formulera sitt existensberättigande i en 
ekonomiskt orienterad verklighet. Att decentraliseringen har 
ökat kraven på målstyrning är med andra ord inte bara ett 
administrativt eller ens politiskt problem, utan också, på grund 
av hur denna målstyrning ser ut, ett ideologiskt betingat prob-
lem. NPM sätter det moderna rationella tänkandet på piedestal 
och försvårar samtidigt verksamheten för de ämnen vars uppgift 

2 För ett tydligt exempel på detta, se Stefan Fölster, Johan Kreicbergs & Malin Sahlén, 
Konsten att strula till ett liv. Om ungdomars irrvägar mellan skola och arbete 
(Stockholm: Svenskt Näringsliv, 2011): https://www.svensktnaringsliv.se/fragor/ 
ungdomsarbetsloshet/konsten-att-strula-till-ett-liv_558277.html svenskt näringsliv 
(läst 26 september 2018). 
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historiskt sett har varit att kritiskt granska det förhärskande 
tänkandets grunder. 

Denna struktur har fått genomslag inom såväl forskning som 
undervisning. Låt oss ta två exempel. På en ämnesövergripande 
nivå är forskningen idag i hög grad beroende av projektmedel, 
om vilka det råder hård konkurrens. Projektansökningsprosan 
är av ett särskilt slag som ligger långt ifrån en humanistiskt 
reflekterande och undersökande ton. Här krävs en beskrivning 
av ett kunskapsfält där alla delar täcks in av vetenskaplig kun-
skap, alla delar utom den som det framskrivna projektet är tänkt 
att täcka. Såväl målet med projektet som medlen för hur målet 
ska uppnås, metoden, ska vara uttänkta och färdigformulerade 
på förhand. Själva ansökan är oftast mycket formalistisk och på 
senare tid har vi sett avslag på rent formella grunder, som när ett 
ord står på fel språk i en budgetkommentar.  

Inom undervisningen återfinns en liknande tanke – att den 
ska följa en formaliserad modell där såväl målen som medlen ska 
vara fastslagna långt i förväg. Lärandemål talar om vad stu-
denten ska kunna efter genomgången kurs och dessa mål ska 
vara examinerbara på specificerat sätt. Det ska också finnas en 
explicitgjord progression där man i generella termer berättar 
hur studentens lärande ska se ut. Allt detta kräver att lärandet 
låter sig formaliseras och kontrolleras. Kurserna ska utvärderas, 
men för att utveckla formen eller innehållet måste kursplanen 
revideras i åtminstone tre olika formella instanser vilket gör att 
lärare ofta tvekar inför att utveckla kurserna eftersom processen 
är så arbetskrävande (och ofta obetald). 

Att den moderna föreställningen om det rationella tänkandet 
kan spåras tillbaka till Descartes tvivlande cogito och hans vida 
omskrivna (men i vår samtid ofta mycket förenklade) dualistiska 
subjekt är välkänt. I den här artikeln vill vi dock, snarare än att 
fokusera på det cartesianska förnuftet, diskutera två av de 
renässanstänkare Descartes i regel anses bryta med. Genom att 
uppehålla oss vid å ena sidan Nicolaus Cusanus tudelade defini-
tion av förnuftet och å andra sidan Giordano Brunos hermetiska 
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magi vill vi visa på alternativa sätt att förstå vad rationellt tänk-
ande kan innebära i relation till dagens universitetsväsende. 

* 

Den tyske renässansfilosofen Nicolaus Cusanus inspirerades i 
tidens anda av en rad olika tanketraditioner. I hans skrifter 
samsas tankar om ”det Ena”, hämtade från 200-talets nyplaton-
ism, med skolastisk logik och medeltida monasticism. Så även i 
hans utläggningar kring sin syn på det mänskliga förnuftet. 

I sitt mest kända verk De docta ignorantia (”Det lärda icke-
vetandet”, 1440) hävdar Cusanus att förnuftet är begränsat vad 
gäller dess förmåga att begreppsliggöra livets alla aspekter.3 
Influerad av mystikens negativa teologi drar han slutsatsen att 
det enda sättet att förhålla sig till det som översvämmar det 
mänskliga tänkandets gränser är att uppehålla sig i icke-vetandet 
och dra lärdom av den negativa reflektionen över förnuftets 
bortre horisont. Skillnaden mellan Cusanus icke-vetande och 
det vi till vardags benämner som okunskap eller ännu ej in-
hämtad kunskap kan härledas till hans syn på det mänskliga 
förnuftets konstitution såsom det presenteras i verket De 
coniecturis (”Om förmodanden”, 1441). 

I De coniecturis tillskriver Cusanus det mänskliga förnuftet 
två grundläggande förmågor som han kallar för ratio och intel-
lectus. Ratiot omfattar de kategorier i enlighet med vilka vi erfar 
världen som en sammanhängande och meningsfull verklighet. 
Dessa kategorier påminner mer om den tidigmoderna filosofin 
och Kants kategoriala förståndsformer än om Aristoteles 
semantiska och ontologiska kategorier (vilka utifrån grundlägg-

3 Nicolaus Cusanus, ”Von der Wissenschaft des Nichtwissens”, övers. Jasper 
Hopkins, i Philosophische und theologische Schriften, Studienausgabe (Wiesbaden: 
Marix Verlag, 2005), s. 51. För ytterligare diskussion om icke-vetandet i relation till 
förnuftet, se kap. 2 i Nicolaus Cusanus ”Von den Mutmaßungen”, övers. Jasper 
Hopkins, i Philosophische und theologische Schriften, Studienausgabe (Wiesbaden: 
Marix Verlag, 2005), s. 170. 
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ande predikat och varaformer är ämnade att beskriva hur 
världen är beskaffad). Eftersom Cusanus i likhet med Kant tar 
sin utgångspunkt i sinnliga bilder och begrepp, samtidigt som 
han drivs av ambitionen att röra sig bortom dessa, kan han också 
i viss utsträckning betraktas som en tidig föregångare till det 
moderna tänkandet.4 

En viktig skillnad gentemot Kant är att Cusanus menar att 
ratiots kategorier härstammar från en erfarenhet av quidditas 
eller ”vadheter”, en typ av grundläggande kvaliteter eller essen-
ser som existerar bortom människan. Dessa vadheter kan förstås 
som ett utslag av världens diversifiering. Att världen ständigt tar 
sig nya uttryck och former är dock på intet sätt avhängigt det 
mänskliga tänkandet, enligt Cusanus.5 När vi uppfattar en vad-
het skapar vi inga nya meningssammanhang utan urskiljer 
redan existerande förbindelser och mönster. Även om vadhet-
erna inte blir till i vår medvetandestruktur existerar de inte heller 
såsom färdigdefinierade kategorier inneboende i någon yttre 
värld. I stället betecknar de det osorterade differensflöde ur 
vilket världen såsom vi känner den kan framträda. För att 
världen ska bli begriplig är det ratiots uppgift att fixera och 
organisera vadheterna. 

Till den mänskliga rationaliteten räknar Cusanus utöver 
ratiot också intellectus, som betecknar förmågan att uppfatta och 
reflektera över vår värld. Med hjälp av denna förmåga kan vi 
urskilja vilka vadheter som för stunden är mest givande för vårt 
meningssammanhang. Det är alltså intellectus som fångar upp 
de vadheter utifrån vilka ratiot kan skapa kunskapskategorier, 
och när kategorierna väl är formulerade är det under dem ratiot 
sorterar in våra sinnesintryck.6 Men intellectus roll är därmed 
inte utspelad. Intellectus kan nämligen hjälpa oss att bli med-

4 Ernst Cassirer, Individuum und Kosmos in der Philosophie der Renaissance (Leipzig: 
Teubner, 1927). 
5 Cusanus, ”Von den Mutmaßungen”, s. 201. Se även Cusanus, ”Von der Wissen-
schaft des Nichtwissens”, s. 100. 
6 Nicolaus Cusanus, ”Über das Globusspiel”, övers. Anton Scharpff, i Philosophische 
und theologische Schriften, Studienausgabe (Wiesbaden: Marix Verlag, 2005), s. 351f. 
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vetna om att vadheterna har horisonter som inte låter sig defi-
nieras eller struktureras enligt ett statiskt system. Intellectus 
knyter oss både till det mest sinnliga – de förnimmelser av värld-
en och det levande som föregår och går utöver ratiot – och det 
minst sinnliga, det som är mest gemensamt och därmed alltför 
abstrakt för att begreppsliggöras enligt ratiots kategorier.7 För att 
ta ett exempel är det mest gemensamma ofta ordlöst eller svår-
begripligt eftersom det inte kan sättas i kontrast till något kon-
kret annat; därför hör det lilla ordet ”är” till de mest svår-
begripliga ord vi har. Varje situation präglas av en unicitet som 
aldrig helt kan begreppsliggöras eftersom varje begrepp bygger 
på generaliseringar, men som trots detta kan uppfattas med 
hjälp av intellectus förmåga att stå i relation till icke-vetandet, det 
som går bortom de begreppsliga kategorierna. Ett begrepp 
som ”är” kan sägas peka på det mest konkreta, det som är oss 
allra närmast, men som just därför inte fullt ut kan begreppsligas 
och definieras, och som i en begreppslig värld därmed blir ab-
strakt. ”Är” förutsätts i varje definition av formen ”x är y”, och 
återfinns alltså före definitionen. Intellectus har helt enkelt – 
utöver de vadheter som ligger till grund för ratiots kategorier – 
tillgång till ett helt annat slags vadhet: ett innehållsligt något som 
inte går att kategorisera och som ratiot inte kan omfatta efter-
som det inte kan definieras. 

Andra exempel på begrepp för vilka intellectus relation till 
icke-vetande står i centrum är empati och omdöme. Empati 
innebär en lyhördhet inför den andre, en annan som alltid 
sträcker sig långt bortom det egna vetandet om denne. Bara 
genom att vara medveten om att den andre inte är och aldrig kan 
bli ett uttömt kunskapsinnehåll kan empatin infinna sig, såsom 
en nyfikenhet och lyhördhet inför dessa våra av icke-vetande 
överflödande horisonter 

7 Cusanus, ”Von den Mutmaßungen”, s. 177. Med ”det levande” avses här världens 
föränderlighet och rörelse. Jämför Cusanus, ”Von der Wissenschaft des Nichtwis-
sens”, s. 83, 125. 
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På liknande sätt fungerar omdömet. Omdömet står i relation 
till specifika situationer som även de är karaktäriserade av att de 
inte kan uttömmas vad gäller deras kunskapsinnehåll. Ett pro-
fessionellt omdöme förutsätter att den professionelle befinner 
sig i en situation med horisonter av icke-vetande och där måste 
handla. Denna handling kräver även den en lyhördhet och ny-
fikenhet inför den överflödande situationen. 

Med hjälp av intellectus förstår vi alltså både de allra största, 
existentiella frågorna och minimat, som betecknar det minsta 
och situationella. Som ett resultat av detta kan vi reflektera över 
och vid behov förändra ratiots fixerade världsbild.  

Cusanus lade ingen värdering i sin uppdelning av förnuftet, 
utan betraktade ratio och intellectus som två intimt samman-
länkade och av varandra beroende delar. Ändå framträder i dis-
tinktionen dem emellan ett glapp. Eftersom ratiot med sin kate-
goriala struktur så att säga inlemmar verkligheten i en tillfälligt 
uppställd mall förmår det bara urskilja kunskap kontra kun-
skapsluckor – det vill säga vad vi vet i motsats till vad vi ännu 
inte vet – medan intellectus i egenskap av det som både föregår 
och går utöver (men också utgår ifrån) ratiot låter oss ana ”det” 
som vi aldrig kommer att kunna begreppsliggöra, det som 
översvämmar eller befinner sig bortom våra kunskapsgränser.8 
Med Cusanus ord är intellectus förutsättningen för ”det lärda 
icke-vetandet”, vilket bör värderas lika högt som det lärda 
vetandet eftersom det bär på en sanning som ratiot aldrig kan 
omfatta.  

** 

Om vi här för ett ögonblick återknyter till diskussionen om de 
yttre krav på målstyrning som riktas mot dagens univer-
sitetsväsende är det inte svårt att förstå varför till synes omätbara 
kunskaper som Cusanus lärda icke-vetande lätt rationaliseras 

8 För Cusanus är detta ”något” nära kopplat till tanken på Gud. Se t.ex. Cusanus, 
”Von der Wissenschaft des Nichtwissens”, s. 97f. 
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bort. Mätandet av kunskap är lika viktigt för dagens utbild-
ningsväsende som ratiot är för det mänskliga förnuftet i stort: 
Med hjälp av ett färdigt ratio sorterar vi strömmen av intryck, 
och genom att mäta eller ”ratiofiera” kunskap bedriver vi ett 
ständigt pågående kunskapsarbete som alltjämt gör nya land-
vinningar. De nya styrmedlen förlägger dock icke-vetandet 
utanför vetenskapens ramar och diskvalificerar i cartesiansk 
anda dess rationella potential. Tillämpningen av NPM kräver 
och gynnar den ratiofierbara kunskapen men lämnar föga eller 
inget utrymme för intellectus. 

Projektansökningar kräver att forskaren i förväg vet vilken 
sorts kunskap som ska produceras. Grundformen för ansök-
ningarna är anpassad för en typ av forskning vars kategorier är 
klara och bara ska ”räknas”, det vill säga kvantifierbar forskning. 
Humaniorans och filosofins kritiskt undersökande, begreppslig-
görande forskning kan bara med svårighet pressas in i en sådan 
mall. 

En alltför rigid form av kursplaner låser utbildningen vid ett 
slutet ratio som kan hindra såväl studentens som lärarens intel-
lectusverksamhet. När målen är fokuserade på mätbara och 
enkelt examinerbara färdigheter kommer undervisningen allt-
mer att handla om dessa och utvecklandet av intellectusförmåg-
orna att få mindre utrymme. Allra mest explicit blir en sådan 
utveckling kanske inom den konstnärliga forskningen. Mål 
som ”utveckla en konstnärlig självständighet” är svåra att exa-
minera och det är inte ens säkert att läraren har kontroll och 
överblick över, eller ens förståelse för, studentens konstnärliga 
självständighet – likafullt är denna typ av mål helt centralt för all 
konstnärlig utbildning. Liknande situationer kan uppstå inom 
filosofin sett till dess betoning på utvecklandet av ett själv-
ständigt tänkande. Eftersom dylika svåra mål inte låter sig passas 
in i utbildningsplanens tänkta progression och examinerbarhet 
glider fokus lätt över till ett traderande av redan känd kunskap 
och uppövande av tekniker inom lärarens kunskapshorisont. En 
alltför ratiofierad kunskapsproduktion riskerar därmed också 
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bli mer auktoritär än en med förståelse för intellectus. Även 
lärarens intellectuspraktik begränsas av kraven på ratiofiering 
eftersom hen inte förutsätts lära sig något av studenterna eller 
överraskas av kursens egen dynamik. Det intellectusarbete som 
utveckling av en kurs innebär finns det sällan tid för. I stället går 
tiden åt till att arbeta enligt formaliseringens färdiga mallar och 
de ”aktiva verb” som administrationen bestämt är lämpliga för 
kursmålen på varje nivå. 

Låt oss ta ytterligare ett konkret exempel. Universiteten 
mäter idag ofta akademisk framgång genom att räkna antalet 
publicerade forskningsartiklar som genomgått så kallad refe-
rentgranskning. Referentgranskning innebär att en artikel läses 
och ges ett omdöme av en forskare inom samma fält som för-
fattaren. Om artikeln sedan publiceras kan författaren enligt 
vissa system tillgodoräkna sig ett visst antal akademiska poäng. 
Ofta anonymiseras både artikelförfattare och läsare för att i så 
hög grad som möjligt uppnå objektivitet. Detta system är in-
spirerat av medicinens och den övriga naturvetenskapens evi-
densbaseringssystem och har, liksom evidensbaseringen, både 
sina för- och nackdelar. Till dess mer allvarliga brister hör att 
universitetens ensidiga fokus på referentgranskning innebär att 
forskarna lägger all sin kraft på att publicera sig i anglosaxiska 
sammanhang, eftersom de allra flesta tidskrifter som ger höga 
poäng är amerikanska och brittiska. På så sätt sker ett slags 
kolonialisering av kunskapen: Endast den forskning som god-
känns av anglosaxiska medier anses vara bra forskning. 
Referentgranskningen innebär också ett textbaserat, ofta forma-
liserat samtal där kritik måste kokas ner till några punkter. 
Andra akademiska kollegiala praktiker, som seminariet, där ett 
intellectussamtal kan ta plats, får därmed stå tillbaka för mer 
byråkratiserade och opersonliga praktiker. En annan nackdel är 
att referentgranskningen uppmuntrar till användningen av en 
komplicerad, ratiofierad fackterminologi, som förvisso fungerar 
väl inom respektive forskares snäva expertområde men som 
försvårar arbetet med att utveckla bredare historiska och sam-
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hälleliga reflektioner, liksom möjligheten att föra ett mer sam-
hällstillvänt samtal. Följdenligt lägger forskarna idag allt mindre 
kraft på att använda intellectus för att utveckla ämnesövergrip-
ande samarbeten, skriva monografier, ägna sig åt specifikt 
svenska förhållanden eller skriva för en bredare publik. 

Utifrån Cusanus perspektiv uppstår här ett allvarligt prob-
lem. Utan intellectus riskerar vadheterna att stelna och leda till 
en förenklad och ensidig verklighetsuppfattning som på sikt 
förlorar sin giltighet. Intellectus krävs helt enkelt för att vår för-
ståelse av tillvaron ska vara lika elastisk som tillvaron själv. Så 
hur gör vi egentligen för att komma till rätta med den ensidiga 
syn på kunskap som för närvarande förmedlas av NPM? Att 
försöka institutionalisera intellectus – den omätbara förmågan 
att erfara det omätbara – är ett dödfött projekt; den kan ald-
rig ”säkerställas” genom kursplaner eller andra styrdokument. 
Ändå menar vi att intellectus kan utövas inom institutionens 
ram. Eftersom praktiska förfaranden kopplade till intellectus är 
ett område där Cusanus kommer till korta måste vi här, för att 
visa hur sådana kan vara möjliga, vända oss till en av hans 
efterföljare. 

*** 

Giordano Bruno levde och verkade mer än ett sekel efter det att 
De coniecturis skrevs. Han tog starkt intryck av Cusanus idéer 
om rationalitet, men skulle i större utsträckning än sin före-
gångare komma att värdera förnuftets två beståndsdelar. Bruno 
hyllade de förmågor Cusanus räknade till intellectus och kri-
tiserade de personer vars tänkande han betraktade som alltför 
ratio-orienterat. Om dessa använde han i sina texter det ned-
sättande ordet pedant, som är etymologiskt besläktat med 
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grekiskans paideuein (undervisa/uppfostra) och pais (barn), i 
avsikt att beskriva en naiv och ensidig inställning till lärande.9 

Liksom Cusanus intresserade sig Bruno för såväl den kristna 
traditionen som den framväxande vetenskapen, framför allt 
kosmologin.10 Dessutom lockades han av hermetismens tankar 
om singularitet och strävade efter att vidareutveckla Cusanus 
teori om att de motsatser som ställs upp av ratiot till den grad 
präglas av ett ömsesidigt beroende att de i själva verket samman-
faller. Samtidigt influerades han av den hermetiska magins 
tilltro till vår förmåga att manipulera världen och verkligheten, 
varför vi i hans tänkande kan finna en immanent kritik mot 
Cusanus och andra som starkare betonar den negativa teologin 
och betraktar människan som mer passiv i förhållande till icke-
vetandet. För att kunna klargöra hur de här tankarna hänger 
ihop, och hur Bruno kopplar dem till Cusanus förnuftsbegrepp, 
krävs en kort introduktion till Brunos diskussion om orsak, 
princip och materia. 

Utgångspunkten i Brunos dialogiska verk De la causa, prin-
cipio et uno (”Om orsaken, principen och det ena”) är att rörelse, 
förändring och skapande kan förstås på två olika sätt: antingen 
som något som drivs av inneboende principer eller som något 
som står under påverkan av yttre orsaker.11 Resonemanget är 
besläktat med Aristoteles beskrivning av de fyra orsakerna, 
frånsett en avgörande skillnad. För även om Bruno i likhet med 
de antika tänkarna såg Gud som den punkt där orsak och prin-
cip sammanfaller betraktade han inte denna Gud som en trans-

9 Svensk etymologisk ordbok|ord= Pedant. Pedanten var en vanligt förekommande 
karaktär inom 1500-talslitteraturen och förekommer på flera ställen i Brunos verk, se 
t.ex. Giordano Bruno, Askondagsmåltiden, övers. Paul Enoksson (Stockholm: 
Atlantis, 1994); Giordano Bruno, Cause, Principle and Unity, övers. Sidney 
Greenberg, i The Infinite in Giordano Bruno. With a Translation of his Dialogue 
Concerning the Cause, Principle, and One (New York: King’s Crown Press, 1950). 
10 Bruno var i själva verket bland de första som argumenterade för att universum är 
oändligt och saknar centrum. Se till exempel Bruno, Cause, Principle and Unity, s. 
160. 
11 Bruno, Cause, Principle and Unity, s. 111. 
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cendental och orörlig rörare, utan som en punkt som i egenskap 
av ”det Ena” sammanfaller med materian.12 Därmed tenderar 
han att förstå principen som överordnad orsaken. Man kan på 
ett abstraherande plan förstå Gud som en yttre aktiv orsak som 
påverkar en passiv materia, men enligt Bruno innebär detta att 
man extraherar denna princip ur materian och separerar det 
som hör ihop. Bruno ser alltså Gud som en inneboende rörelse 
i materian snarare än som en extern, handlande kraft som är 
självformande. Följaktligen rör han sig bort från Platons defi-
nition av materia som formbar substans och intar positionen att 
materian inte bara är ett uttryck för livets rörelse utan utgör den 
och bär formerna inom sig som dess principer. 

Viktigt i sammanhanget är att materia för Bruno inte nöd-
vändigtvis förutsätter kroppslig utsträckning – ett faktum som 
går tillbaka på hans syn på fantasin. Medan fantasin av Cusanus 
betraktas som ett bihang till ratiot, vars uppgift endast är att 
variera sinnesintrycken, ges den av Bruno en avsevärt större 
betydelse. Han förlägger fantasin till intellectus själva kärna då 
han menar att vi med hjälp av fantasin kan variera inte bara sin-
nesintrycken utan också ratiots kategorier. Huruvida materians 
framträdande som vadheter äger kroppslig utsträckning eller 
inte saknar betydelse för Bruno helt enkelt därför att allt som 
existerar – föreställt eller inte – gör så i egenskap av det helas 
självformande och diversifiera(n)de materia.13 

Bruno upplöser således distinktionen mellan materialism 
och idealism och framställer aktivitet och passivitet som två 
sidor av samma mynt. Den passivitets-aktivitet som utgör kärn-
an i hans tänkande kan med ett annat ord benämnas ”pak-
tivitet”.14 Utöver att vara en sammanslagning av orden ”passi-

12 Bruno, Cause, Principle and Unity, s. 23. 
13 Bruno, Cause, Principle and Unity, s. 151. 
14 För tidigare användning av begreppet, se Jonna Bornemark, Det omätbaras 
renässans. En uppgörelse med pedanternas världsherravälde (Stockholm: Volante, 
2018), s. 166 och Jonna Bornemark, ”Life beyond Individuality. A-subjective Experi-
ence in Pregnancy”, i Jonna Bornemark & Nicholas Smith (red.), Phenomenology of 
Pregnancy (Huddinge: Södertörns högskola, 2016), s. 268ff. 
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vitet” och ”aktivitet” anspelar begreppet på ord som ”kompakt” 
och ”opak”, vilket tillför materiella konnotationer och i Brunos 
anda placerar det i gränslandet mellan rörelse och form. I egen-
skap av existensens kärna är paktiviteten det mest kompakta, 
ogenomträngliga och bestående, men också det mest flyktiga 
eftersom den karaktäriseras av ständig rörelse. 

Var befinner sig då den mänskliga personen i allt detta? 
Bruno menar att den självformande materian både föregår och 
utgår ifrån henne – strömmar och sker genom henne – vilket ger 
henne en mindre passiv roll än hos både de antika tänkarna och 
Cusanus. Paktiviteten innebär att levande varelser är del av den 
materians formtagande rörelse varigenom de också får sin form. 
Med andra ord tar de ”passivt” emot formtagandet från en rör-
else som går bortom dem själva – men i samma ögonblick som 
livet formar sig till en enskild människa går livet vidare såsom 
just henne, det är hennes liv och hennes aktivitet som för en 
stund bär den självformande rörelsen. 

I Brunos filosofi står den ”paktiva” människan i centrum inte 
bara med anledning av hennes erfarenhetsstruktur, utan också 
därför att hennes förmåga att (med hjälp av intellectus) fånga 
upp, forma och manipulera vadheterna i förlängningen innebär 
att hon kan forma verkligheten och världen. Bruno tillskriver 
alltså förnuftsmänniskan en kreativ eller magisk förmåga så 
länge hon nyttjar förnuftets båda delar men menar att hon hem-
faller åt dumhet och pedanteri om intellectus glöms bort. Om 
ratiot isoleras glömmer vi bort att vi är paktiva och har till 
uppgift att fortsätta forma och forma om världen. Pedanten är 
utelämnad till kategorier som redan har stelnat och kan därför 
inte förhålla sig till den självformande materians rörlighet. 

**** 

Enligt Cusanus tudelade definition av förnuftet, som presenterar 
ett alternativ till det cartesianska förnuftsbegreppet, framstår 
intellectus som en väsentlig del av det rationella tänkandet. Först 
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mot bakgrund av Brunos redogörelser för icke-vetandets magi 
går det dock att tala om en ”intellectuspraktik” i relation till 
dagens universitetsväsende. För precis som Bruno påpekar 
räcker det inte alltid att konstatera sitt tänkandes bortre 
horisonter, även om ett dylikt konstaterande lägger grunden för 
en vidare förståelse av världen. Tvärtom finns det vissa faror 
med att dväljas i det lärda icke-vetandet om man samtidigt nöjer 
sig med eller till och med romantiserar det, eftersom man då 
medvetet eller omedvetet skänker all agens åt ”varat” eller ”Gud” 
och därigenom riskerar att bli handlingsmässigt förlamad. 

Med hjälp av Bruno går det i stället att närma sig icke-
vetandet från en vinkel som gör det praktiskt tillämpbart. 
Mellan raderna i Brunos upplösta existensbegrepp framträder 
möjligheten av en intellectuspraktik med hjälp av vilken vi 
genom att reflektera över ratiots begränsningar förmår förändra 
och/eller skänka nytt liv åt den förefintliga världen. Bruno kan 
därmed hjälpa oss att ta upp kampen om förnuftsbegreppet och 
inte låta ratiot allena definiera vad som är förnuft, utan skapa ny 
förståelse för nödvändigheten av intellectus. 

För att återgå till universitetetsdiskussionen kvarstår här en 
viktig fråga. Hur kan en dylik praktik se ut i realiteten? De flesta 
studenternas tillvaro går idag ut på att förvärva och därefter 
under kontrollerade former (duggor, tentor, skrivuppgifter etc.) 
tillämpa kunskap. Forskning som beviljas bidrag och andra 
former av ekonomiskt stöd förväntas vara resultatbaserad, til-
lämpbar och publiceringsvänlig. Dessa trender styrs av ett ratio-
orienterat tänkande. Den intellectus-baserade motsvarigheten 
till att tillämpa utbildning är att praktisera bildning. Det vill säga, 
att i samband med lärandeprocessen uppmuntra till att se på 
kunskap och lärande ur ett bredare perspektiv, ha förmågan att 
relatera samtiden till historiska händelser, liksom att förhålla sig 
till det egna förnuftets förmågor och brister. På forskningsnivå 
borgar allt detta för en oumbärlig kvalitet (som ironiskt nog 
motverkas av NPM:s ratio-baserade kvalitetssäkring), då det till 
exempel motverkar logiska felslut och felanvänd statistik. 

210 



 

 

 

 
    

 
  

  
    

 

 
 

  
 

 
 
 

 
  

    

 
 

 

RATIOFIERINGEN AV UNIVERSITETET 

Avslutningsvis måste vi ställa oss frågan vems ansvar det ska 
vara att se till att behovet av intellectuspraktiker på landets hög-
skolor tillgodoses. Det enkla svaret är förstås: vem som helst som 
vill undvika att bli en pedant i Brunos mening. Ett annat är att 
det åligger politikerna att förändra hur högskolorna styrs i syfte 
att göra plats för det lärda icke-vetandet jämte de ratiofierbara 
vetenskaperna. Ett tredje är att det största ansvaret måste ligga 
på vissa ämnen – humanioran i allmänhet och filosofin i synner-
het, eftersom det är dessa ämnen som har i uppgift att undersöka 
hur fenomen begreppsliggörs och hur olika förnuftsförmågor 
samspelar. Gemensamt för dessa lösningar är ett minskat fokus 
på yttre målstyrning, ett kritiskt förhållningssätt till den ratio-
fierade kunskapens färdiga mallar, en utökad förståelse av vad 
förnuftsmässigt tänkande innebär och en ökad tilltro till samt 
uppmuntran av intellectus förmågor – teoretiska såväl som 
praktiska. 

I Brunos anda kräver detta en uppluckrad syn på teori och 
praktik. Filosofer och humanister måste ha förmågan att upp-
rätthålla relationen till icke-vetandet och skapa en praktik som 
gör det till en plats att befinna sig på – att inte likt Descartes 
genast skynda över till kunskapsproduktionen, men inte heller 
avskärma intellectus från ratiot, utan låta förnuftets två delar 
fortsätta förutsätta och omforma varandra. För en dylik intellec-
tuspraktik finns det inga manualer. Däremot finns det en uppsjö 
olika tekniker, praktiker, traditioner och metoder, som även 
dessa ideligen måste ifrågasättas och omarbetas. Vi måste ständ-
igt på nytt undersöka hur rörelsen mellan ratio och intellectus 
ser ut och bör se ut – hur vi ska kunna hålla ratiots kategorier 
rörliga och som en del av den formtagande materian med dess 
formtagande tänkande. I stället för att styras enligt en effek-
tiviseringsprincip som kännetecknas av en misstänksamhetens 
logik bör institutionerna därför lämna utrymme åt intellectus-
praktikens magi. 
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Det kontrollerade tänkandet 

JONNA HJERTSTRÖM LAPPALAINEN 

Under de senaste åren har vi sett flera exempel på hur olika 
makthavare kontrollerat och begränsat universitetens frihet på 
ett sätt som är skrämmande och påmint oss om samhälls-
byggenas skörhet. Det finns dock en fara i att stirra sig blind på 
den politik som stryper den fria tanken genom dramatiska gester 
och auktoritärt styre. Minst lika viktigt är att uppmärksamma de 
långsamma politiska processer där tjänstemän och myndig-
heter, genom styrdokument och reformer utifrån ekonomiskt 
motiverade idéer om effektivitet och anställbarhet, i skymundan 
begränsar den högre utbildningens frihet. Ett exempel på detta 
som jag skulle vilja titta närmare på är hur tänkande kom att 
skrivas in som en generisk färdighet i det västerländska utbild-
ningsväsendet. Hur gick det till när lärare plötsligt på 1990-talet 
började fokusera på undervisning i tänkande som en uttalad del 
av deras professionella gärning? I en mening är det inte så märk-
ligt att utbildningar stärker och utmanar studenternas intellek-
tuella färdigheter, kanske kan man också hävda att det är bra. 
Men samtidigt kan man fråga sig om det verkligen är oskyldigt 
att reglera den högre utbildningens undervisning i tänkande. I 
synnerhet när det sker på bred front. Skulle man inte därmed 
kunna misstänka att det också innebär en kontroll av vilken 
form av tänkande som ska läras ut? Denna fokusförändring syns 
i utbildningsväsendets olika styrdokument. Vi finner i grund-
skolans alla läroplaner uttryckt en vikt av att träna och öva barn 
och elever i förmågan att reflektera eller använda sig av kritiskt 
tänkande.1 Det finns även inskrivet i högskoleförordningen.2 

1 Se Lpfö 18, Lgr 11 och Lgy 11 där tänkande som förmåga och reflektion skrivits in 
som mål i samtliga. 
2 I högskoleförordningens examensmål finns ”reflektion” angivet i flera av lärar-
utbildningarna samt flera av examensmålen för de konstnärliga examina. 
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EN PLATS FÖR TÄNKANDE 

Inte bara i Sverige utan i hela Europa började man fokusera på 
studenters och barns förmåga att tänka som något som nu aktivt 
skulle utvecklas och stärkas av lärare och pedagoger. 3 

Jag tänkte här fokusera på den högre utbildningen. 2007 kom 
den nya examensordningen som ledde till att varje utbildning 
tydligt måste redovisa vilka mål studenterna skulle uppnå under 
utbildningen. Medan kurserna tidigare beskrevs i termer av 
innehåll skulle de nu formuleras som beskrivningar av vad en 
student ska kunna efter fullgången kurs. I samband med detta 
började kursmålen även innefatta olika generiska färdigheter 
som studenterna ska tillgodogöra sig, till exempel ”identi-
fiera”, ”relatera”, ”jämföra”, ”analysera”, ”motivera” och ”kri-
tiskt tolka”. Innan jag går in på hur detta fokus på tänkande kom 
att införlivas i undervisningen skulle jag vilja dröja lite vid frågan 
om hur vi ska förstå vad det är för tänkande som lärarna ska 
börja fokusera på? Vad är tänkande? 

Tänkande som problemlösning eller förgörande kraft 

För många filosofer är tänkandet det som markerar gränsen för 
det mänskliga livet. Även om olika former av organiskt liv kan 
känna, reagera, förnimma och sträva efter överlevnad är det 
själva tänkandet som på ett revolutionerande vis öppnar upp en 
mänsklig värld av tankar, begrepp, uppfinningar och drömmar. 
Ur ett filosofiskt perspektiv är tänkandet därmed något som är 
lika grundläggande för människan som hennes vara.  

3 Ett belysande exempel på hur denna omvandling inträdde och genomfördes i hög 
fart är McGuinnesrapporten som publicerades 1999 i Storbritannien: From Thinking 
Skills to Thinking Classrooms. A Review and Evalutation of Approaches for Developing 
Pupil’s Thinking (Carol McGuinness, Departement for Education and Skills (DfEE) 
Report, 1999). Denna rapport, som var en enmansutredning utförd av en psykolog, 
ledde till att regeringen gick ut med direktiv om vikten av att lära elever att tänka. 
Bara några månader senare var ”Thinking skills” inskrivna den nationella läroplanen. 
Christopher Winch (red.), Teaching Thinking Skills (London & New York: Key 
Debates in Educational Policy, 2010), s. 2f. 
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En filosof som tagit fasta på tänkandet som något grund-
läggande i det mänskliga – som också har fått stort inflytande 
inom pedagogik och utbildningsväsen – är amerikanen John 
Dewey. Enligt honom är tänkande något fundamentalt som 
springer ur människans djuriska och kroppsliga konstitution. 
Dewey beskriver tänkandet som något som väsentligen beled-
sagar varje gjord erfarenhet.4 Dewey skiljer mellan erfarande och 
en erfarenhet. Ett barn som sticker in fingrarna i en ljuslåga erfar 
smärta men gör inte nödvändigtvis en erfarenhet. Det är enligt 
Dewey först när barnet kopplar samman händelsen med kon-
sekvenserna, den erfarna smärtan, som det blir en erfarenhet. 
Den aktivitet som leder till att erfarandet ”fullbordas” i en erfar-
enhet är enligt Dewey en form av tänkande.5 När tänkande för-
stås i denna vida mening är tänkande i sin mest grundläggande 
form något som människan har gemensamt med många djur. 
Djuret kan utifrån sitt erfarande skaffa sig erfarenheter som 
leder till att det känna igen olika tecken på fara eller föda. Utifrån 
sin förståelse av tänkande som kopplat till erfarenhet kan Dewey 
visa att tänkande som något grundläggande, instinktivt och även 
kroppsligt som härrör från vardagliga primitiva bestyr i över-
levnaden.  

Även hos Dewey finner man en syn på tänkandet som något 
som utmärker det specifikt mänskliga. Han utvecklar nämligen 
hur det, ur detta primitiva tänkande, genom utveckling och 
övning, kan uppstå sofistikerade former. Detta utvecklar han i 
sin bok How We Think och delar in dessa former i fem steg: för-
slag, intellektualisering, hypotesbildning, resonerande och 
testande/handlande.6 Dewey  lyckas alltså göra en intressant  
framställning av tänkandet som visar hur tänkandet är på en och 
samma gång både grundläggande kroppsligt och revolutioner-

4 John Dewey, Demokrati och utbildning, övers. Nils Sjödén (Göteborg: Daidalos, 
2009). Se även hans bok Art as Experience (London: The Berkeley Publishing group, 
2005), i synnerhet kapitel 3 ”Having an Experience”. 
5 Dewey, Art as Experience, s. 36f. 
6 John Dewey, ”How We Think”, The Later Works, vol. 8: 1933. Essays and How We 
Think, Revised Edition Jo Ann Boydston, (s. 102–352), se t.ex. 123f, 196. 
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ande i sitt öppnande av den mänskliga världen av tankar, be-
grepp, drömmar och uppfinningar. Genom sin tydliga uppspalt-
ning lägger han också en filosofisk grund till att tala om tänk-
andet som former av färdigheter vilket torde vara en av orsak-
erna till att han fått så stort genomslag inom pedagogik och ut-
bildningsorganisation. Vad som däremot är mer anmärknings-
värt med Deweys utläggningar är att han i sin uppspaltning pre-
senterade tänkandet främst som en form av problemlösande. 
Denna förståelse av tänkande riskerar att reducera dessa färdig-
heter till instrumentella redskap i sökandet efter praktiska lös-
ningar eller kunskap. 

Tänkande är nämligen inte enbart problemlösning. Tänk-
ande handlar också om att kunna röra sig i andra tankerum än 
de som politiken, traditionen och marknaden presenterar, och 
om att tänka sig bortom och göra uppror mot rådande ord-
ningar. En av de svårigheter som uppstår här, vilket har tema-
tiserats på olika sätt är att ifrågasättande eller subversiva yttring-
ar också kan förstås som uttryck för okunskap eller barnslig 
trots. Ett negerande måste, för att vara ett uttryck av tänkande, 
innehålla någon form av rationalitet. En av de filosofer som 
tematiserat detta är Hegel som, med utgångspunkt i den bibliska 
berättelsen om Adam och Eva (1 Mos: 3:7) som en bild av det 
olydiga barnets negation, hävdar att detta är en skildring av hur 
det tänkande subjektet framträder. Hegel tar fasta på att Adam 
och Eva, i stunden efter att de har trotsat Guds förbud att plocka 
av kunskapens frukter, skyler sina kroppar med fikonlöv. För 
honom är det en bild av det tänkande subjektets framträdande. 
Genom den oskuldsfulla människans första negation uppstår en 
spricka mellan subjekt och objekt. Människan ser sin nakenhet, 
och därmed sig själv som ett objekt för andra subjekt. Enligt 
Hegel är denna distanserade blick, lokaliserad i ett subjekt som 
är något mer än ett oskyldigt barn eller ett djuriskt begär. Det är 
en form av förmåga som uppstår och som gör människan fri att 
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tänka bortom både det djuriska och det redan givna.7 Detta är 
en stark bild eftersom den visar hur ett tänkande subjekt kan 
framträda som ett uppror mot till exempel religiösa eller tradi-
tionella förklaringar. Det avgörande är att subjektets negation av 
det rådande, för att förstås som tänkande, måste motiveras av en 
form av rationalitet. Det får inte endast vara en yttring av 
subjektets känslor eller begär. Det som bland annat Hegel tar 
fasta på är att tänkandet är något som framträder eller uppstår, 
det är alltså något som i en mening skiljer sig från ren prob-
lemlösning, något som öppnar upp en värld och överrumplar 
människan. Detta är en bild av tänkandet som någonting mer 
än problemlösning. 

Den som i filosofihistorien oftast fått personifiera tänkandets 
bångstyrighet eller kraftfullhet är Sokrates. I Platons skildringar 
av Sokrates ges stort utrymme åt beskrivningarna av hans enkla 
leverne, hans förmåga att stå över sina fysiska begär, hans mod 
och hans envetna intresse för att hålla fast vid diskussionens 
fråga. Sokrates strid med de styrande i Aten – som ledde till hans 
rättegång och avrättning – blir en uppvisning i en orubblig vilja 
till saklighet. Platon ger dessa sidor i Sokrates karaktär stort 
utrymme, vilket betonar att Sokrates inte drevs av enbart egen-
intressen som att stärka sin ekonomiska eller sociala position. 
Platons Sokrates personifierar knappast tänkandet som prob-
lemlösning. Sokrates löser inte några problem, tvärtom skapar 
hans tänkande problem för hans medborgerliga situation. Det 
som kännetecknar Sokrates är att han lyfter upp tänkandet som 
något viktigare än alla de problem som han konfronterar. För 
Platon kan tänkandet snarare sägas vara en form av sannings-
sökande. 

Här kunde man kanske invända och säga att Sokrates skulle 
kunna vara ett uttryck för de högsta formerna av det tänkande 
som Dewey presenterar. Till exempel skriver Dewey att den 

7 Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften 
1, Werke 8 (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1986), s. 87–91. 
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form av utvecklat tänkande som han kallar resonemang [reason-
ing] handlar om ”att utöka kunskapen”.8 Det resonerande tänk-
andet kan enligt Dewey leda till att tänkaren omformulerar sin 
hypotes och alltså i en mening spränger ramarna för sin under-
sökning.9 Jag skulle här vilja hävda att Deweys pragmatiskt 
orienterade undersökning, trots att den bejakar tänkandet som 
en förändrande kraft, ändå missar tänkandets okontrollerbarhet 
och oerhörda kraft. Den fastnar i en förståelse av tänkande som 
en process i relation till kunskap och problemlösning. 
Sokratesbilden lyfter fram andra sidor av tänkande. Låt mig 
utveckla detta utifrån två filosofer som skrivit om Sokrates som 
bilden av tänkandet, nämligen Sören Kierkegaard och Hannah 
Arendt. 

Kierkegaard ägnade större delen av sitt författarskap åt att 
försöka tänka bortom sin samtids sinnesbedrägeri, alltså det 
gängse uppfattandet av, och däribland även det gängse tänk-
andet över, världen. Kierkegaard ägnade hela sitt författarskap 
åt att försöka tänka bortom den vetenskapligt och politiskt 
sanktionerade kristendom som rådde i hans samtid. Han sökte 
en position där han kunde tro och förhålla sig till Gud på något 
annat sätt än genom teologins traderade tolkningar av skriften 
eller av kyrkans predikningar om Jesus betydelse och godhet. 
Han sökte en position av tro bortom det som hans samtid upplät 
för honom. I detta sökande var Sokrates en förebild. I boken 
Filosofiska smulor utvecklar Kierkegaard detta och låter Sokrates 
exemplifiera läraren som leder sin lärjunge fram till tänkandets 
gräns. Han låter Sokrates personifiera tänkandet som en passion 
eller lidelse. Kierkegaard beskriver det som förståndets para-
doxala lidelse. Det är en lidelse som i sin strävan inte slutar 
förrän den stöter in i sin egen gräns. Han skriver att vad denna 
lidelse eller passion vill, utan att riktigt förstå sig själv, är sin egen 
undergång. Kierkegaard jämför tänkandet med kärlek och skri-

8 Dewey, ”How We Think”, s. 204. 
9 Dewey, ”How We Think”, s. 204. 
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ver att en människa lever sitt liv ostörd i sig själv, när hon plöts-
ligt vaknar till i kärlek till en annan människa:  

På samma sätt som den älskande genom denna kärlekens 
paradox blir så förändrad att han nästan inte känner igen sig 
själv längre, på samma sätt återverkar den av förståndet anade 
paradoxen på människan och hennes kunskap om sig själv på 
ett sådant sätt att den person som trodde att han kände sig 
själv nu inte längre med bestämdhet vet om han kanske är ett 
konstigare och mer sprakande vidunder än Tyfon. 10 

Kierkegaard tar fasta på Sokrates tänkande som just en passion 
och att Sokrates alltså hellre är osäker på om han är en människa 
eller ett odjur än har en ogrundad uppfattning om vari hans 
mänsklighet består. För Kierkegaard är Sokrates bilden av 
tänkandets rörelse som inte främst handlar om att finna ett svar, 
utan i stället om att tänka, om det så leder till att stöta in i 
tänkandets gräns. Kierkegaard förstår alltså tänkandet som 
något annat än ett instrumentellt medel att nå kunskap eller 
lösningar. I stället är det en omättlig passion som tenderar att bli 
frustrerad när den förhåller sig till färdiga svar. Det sökande som 
finner sig till ro med ett svar är inte tänkande i denna sokratiska 
mening – det är i stället en vilja till kunskap – problemlösning. 
Det är därför Sokrates, i sitt ständiga finnande av denna gräns, 
är en förebild. De platonska dialogerna skildrar hur Sokrates 
”väcks” av sina samtalspartners säkra uppfattningar och utsagor. 
Och även om Sokrates i sin lidelse söker nya svar hamnar han 
ständigt i aporier. För Kierkegaard är det en uppvisning i den 
svåra konsten att ta sig till tänkandets gräns. 

Även Arendt tar fasta på Sokrates kompromisslöshet och hur 
han hamnar i aporier. Hon kallar inte tänkandet för en passion; 
däremot för eros som bara kan tillfredsställas genom tänkande.11 

10 Sören Kierkegaard, Filosofiska smulor, övers. Thomas Andersson & Stefan Borg 
(Önneköp: Nimrod, 1997), s. 82. 
11 Hannah Arendt, ”Tänkande och moraliska överväganden”, i Ulla Holm, Eva Mark 
& Annika Persson (red.), Tanke, känsla identitet (Göteborg: Anamma, 1997), s. 61. 
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Även hon beskriver Sokrates tänkande som nedbrytande och 
betonar att Sokrates inte delar ut några positiva föreskrifter eller 
svar. Hon talar om ett tänkande som, med Kants ord, har 
en ”naturlig ovilja” mot att godta sina egna resultat som ”fasta 
grundsatser”.12 Tänkandet är i stället ett behov av att tänka 
bortom kunskapens gränser. 

Arendt går djupare än Kierkegaard i betonandet av skill-
naden mellan tänkande och vetande och talar om skillnaden 
som en konflikt. Vetandet är kumulativt; med kunskapen bygger 
vi världar och civilisationer. Kunskapsbyggandet gör samhället 
mycket gott. Tänkandet däremot ”skapar inga värden, det kom-
mer inte att en gång för alla upptäcka vad ’det goda’ är, och det 
upplöser snarare än bekräftar”.13 Arendt lyfter fram tänkandet 
som upplösande, förgörande och farligt. Men det är också just 
denna farliga upplösande kraft som både Kierkegaard och 
Arendt är ute efter. Arendt skriver: 

Tänkandets renande element, Sokrates barnmorskeri, som 
lyfter fram ogranskade uppfattningars konsekvenser och där-
igenom förgör dem – värden, doktriner, teorier, till och med 
övertygelser – är indirekt politiskt.14 

När Arendt skriver att tänkandet indirekt är politiskt anknyter 
hon till en traditionell idé om bildning. Tänkandets destruktiva 
och undergrävande sida är det som ger individen en möjlighet 
att förhålla sig till sig själv, som en tidslig varelse, till traditionen, 
religionen och historien. Bildning i traditionell mening är det 
som ska ge människan möjlighet att förhålla sig till sin livsvärld, 
sitt liv och sin samtid på ett självständigt sätt och inte bara 
utifrån djuriska begär eller lydnad inför högre auktoriteter. Det 
är tänkande i just denna mening som leder till att vissa politiska 

12 Arendt, ”Tänkande och moraliska överväganden”, s. 49. 
13 Arendt, ”Tänkande och moraliska överväganden”, s. 71. 
14 Arendt, ”Tänkande och moraliska överväganden”, s. 71. 
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ledare kan känna sig hotade av den fria tanken. Arendt skriver 
också att tänkandet aldrig får reduceras till att enbart styras av 
praktiska syften eller bli vetandets tjänarinna.15 Tänkandet är 
också den kraft som renar och rensar ut värden, och den kraft 
som avtäcker de områden som är okända. En människa som inte 
förmår tänka i Sokrates passionerade mening upprätthåller de 
rådande dogmerna i vetandet. Det är helt enkelt en hantlangare, 
verkställare eller byråkrat. I ”Tänkande och moraliska över-
väganden” tar hon upp den tyske naziofficeren Adolf Eichmann 
som ett exempel på en sådan hantlangare, någon som är ”oför-
mögen att tänka”.16 

Arendt och Kierkegaard visar på andra sidor och aspekter av 
tänkande än de som framgår av Deweys uppspaltning i nivåer. 
De visar också att tänkandet delvis kan sägas vara en okon-
trollerbar kraft. Arendt pekar på att även denna okontrollerbara 
kraft fyller en väsentlig funktion i ett politiskt liv. Låt mig där-
med gå över till min ursprungliga fråga, vad det är för tänkande 
utbildningsväsendet är ålagt att lära ut. 

Tänkande som generisk färdighet 

Låt mig börja med att säga något om hur denna förändring har 
sett ut. Inskrivandet av förmågan till tänkande som en generisk 
färdighet i universitetens och högskolornas styrdokument 
skedde framför allt i samband med den så kallade Bolognapro-
cessen som syftade till att europeiska läroanstalter och rege-
ringar gemensamt skulle stärka de europeiska universitetens 
konkurrenskraft internationellt samt underlätta mobiliteten för 
studenter och arbetssökande mellan olika länder.17 Det skulle bli 

15 Arendt, ”Tänkande och moraliska överväganden”, s. 48. 
16 Arendt, ”Tänkande och moraliska överväganden”, s. 41. Detta har hon som bekant 
utvecklat ytterligare i Den banala ondskan. Eichmann i Jerusalem, övers. Barbro 
Lundberg & Ingemar Lundberg (Göteborg: Daidalos, 1996). 
17 The Bologna Declaration of 19 June 1999 (http://ehea.info/media.ehea.info/file/ 
Ministerial_conferences/02/8/1999_Bologna_Declaration_English_553028.pdf ) 
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lättare att flytta mellan de europeiska länderna och samtidigt 
kunna använda sig av sin tidigare utbildning genom att olika 
länders utbildningar skulle bli jämförbara. I Bolognadeklara-
tionens dokument framgår att de parter som undertecknar 
gemensamt ska sträva mot sex operativa mål. Det första målet är 
att verka för ett införande av ett system med tydliga och jäm-
förbara examina.18 Här framgår alltså att parterna skriver under 
på att verka i riktning mot något som kan tolkas som krav på en 
byråkratisk likriktning av samtliga länders utbildningssystem. I 
dokumentet hävdas dock även att denna omvandlingsprocess 
ska ta hänsyn till och respektera undertecknande länders skill-
nader i kultur, språk och utbildningssystem. Dessutom hävdas 
att det ska ske i samarbete med både regeringar och organi-
sationer som har kunskap om högre utbildning.19 Risken för 
ensidigt fokus på toppstyrd likriktning tycks också kunna modi-
fieras av deklarationens uttalade vision om att omvandlingen 
ska göras i ett samarbete mellan de olika länderna och deras vitt 
skilda lärosäten. 

I dokumentet sägs det mindre om hur denna transparens och 
jämförbarhet ska upprättas rent praktiskt. Inledningsvis fördes 
flera diskussioner om genomförandets form i en anda där de 
olika utbildningsanstalternas egen syn på hur detta skulle 
möjliggöras utgjorde en viktig del, till exempel avseende jämför-
barhet. Till exempel kan man i en rapport från tidigare Hög-
skoleverket 2001 (idag Universitetskanslerämbetet) läsa: 

18 ”Promotion of European co-operation in quality assurance with a view to develop-
ing comparable criteria and methodologies.” (The Bologna Declaration of 19 June 
1999) 
19 ”We hereby undertake to attain these objectives – within the framework of our 
institutional competences and taking full respect of the diversity of cultures, lan-
guages, national education systems and of University autonomy – to consolidate the 
European area of higher education. To that end, we will pursue the ways of inter-
governmental co-operation, together with those of non governmental European 
organisations with competence on higher education.” The Bologna Declaration of 19 
June 1999. 
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Det finns runt om i Europa lite olika synsätt när det gäller att 
ange krav och villkor för olika examina. De kan enligt QAA 
[Brittiska motsvarigheten till dagens UKÄ] sammanfattas i 
formeln ”time served versus outcomes achieved”. I takt med 
en allt mer diversifierad grupp av studenter har universiteten 
i Storbritannien förskjutits mot det senare leden. Det är resul-
taten och inte tiden som är det viktigaste. Samma tendens kan 
noteras i en del kontinentala länder.20 

Här finns alltså en explicit diskussion om att examenskrav 
skulle kunna utformas på andra sätt än genom fokus på att 
säkerställa studenternas uppnående av lärandemål. I rapporten 
framgår att det finns en diskussion om att mängden tid en 
student lagt ner på utbildningen kan vara en del av examens-
kraven. I dessa diskussioner kan man dock ana att även den 
svenska synen är att resultat tycks vara mer intressant än 
tidsaspekter. Detta visar sig också i betonandet av kraven på att 
den högre utbildningen säkerställde att studenterna faktiskt 
uppfyllde kursplanernas mål.21 

Under 2000-talets början mejslades det ut en linje om hur det 
svenska utbildningssystemet skulle tillmötesgå kraven på trans-
parens och jämförbarhet. 2007 kom ändringar i högskolelagen 
som tydligt fastställde kraven på kursplaner och ökad tydlighet i 
kursplanernas mål.22 I samband med att lagändringen imple-
menterades på olika lärosäten började berörda myndigheter och 
organisationer ge ut olika direktiv. Den nu nedlagda myndig-
heten för nätverk och samarbete inom högre utbildning, NSHU, 
utformade också ett stöddokument för att ge överskådliga direk-

20 Internationell jämförbarhet och styrning – aktuella perspektiv på högskolans 
examensordning. Högskoleverkets rapportserie 2001:10 R, s. 27. 
21 Internationell jämförbarhet och styrning, s. 89f. 
22 Dessa ändringar framgår i Regeringens Proposition 2006/07:107. Vägar till hög-
skolan för kunskap och kvalitet https://filedn.com/ljdBas5OJsrLJOq6KhtBYC4/for 
arbeten/prop/2006-07/prop-2006-07-107.pdf. Se även Utbildningsdepartementens 
pressmeddelande från 21 juni 2006: http://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/ 
hoegskolereformen-2007-kvalitet-och-internationalisering-39440.  
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tiv och hjälp till högskolornas arbete med utformningen av kurs-
planer.23 Även Sveriges Universitets och Högskoleförbund, 
SUHF, gav rekommendationer. I formuleringen från 2011 fram-
går bland annat att en kursplan ska innehålla kursens lärande-
mål, det huvudsakliga innehållet i kursen samt ”formerna för att 
bedöma studenternas prestationer”. Dessa riktlinjer och direktiv 
börjar i och med sin konkretisering av lagändringen snäva åt 
kraven på målformulering och tydlighet. Värt att notera är dock 
att direktiven fortfarande är formulerade på ett sätt som över-
låter till läroanstalterna att definiera formerna för tydlighet och 
vilka mål som skulle skrivas in i kursplanerna. Genom att de var 
så öppna kvarstod en osäkerhet för de enskilda högskolorna och 
universiteten hur de rent faktiskt skulle leva upp till kraven. 
Därför började även de enskilda högskolorna och universiteten 
utarbeta interna dokument i syfte att stödja lärarnas arbete med 
kursplaneskrivandet. Det var i dessa senare led som den egent-
liga detaljstyrningen tog fart. 

Innan jag går in på dessa interna dokument skulle jag dock 
vilja lyfta fram att de skapades i en utbildningssituation som 
också präglades av andra utmaningar. En viktig faktor var uni-
versitetens omvandling från elitutbildning till massutbildning, 
vilket har lett till att den högre utbildningen har expanderat 
kraftigt under 1900-talets andra hälft.24 Idag är det inte längre ett 
fåtal utan ungefär 50 procent av ungdomarna som går vidare till 
högskolor och universitet. Detta innebär att den studentgrupp 
som universitetslärarna möter har förändrats. Universiteten 
möter idag, samtidigt som de har fått mindre lärarresurser, 
större och mer heterogena studentgrupper. Många av dagens 

23 ”Att skriva förväntade studieresultat. Stöd för förväntade studieresultat på kurs-
nivå”. Materialet utarbetades inom projektet ”Webbaserad kvalitetsstöd för hög-
skolornas pedagogiska arbete kring lärandemål, examination och läraktiviteter”, 11 
oktober 2006. NSHU Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbild-
ning mellan 2006 och 2008. 
24 Se t.ex. Bernt Gustavsson, Utbildningens förändrade villkor (Stockholm: Liber 
2009); och Henrik Bohlin, ”Bildning i massutbildningens tid”, i Anders Burman 
(red.), Våga veta! Om bildningens möjligheter i massutbildningens tidevarv (Huddinge: 
Södertörns högskola, 2011). 
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studenter är, som det uttrycks i dokument och rapporter, ofta 
sämre rustade för högskolestudier än tidigare studentgenera-
tioner. I denna nya undervisningssituation blev det därmed av 
vikt att arbetet med att formulera mätbara examinerbara mål 
också skulle möjliggöra en hög genomströmning av stora och 
heterogena studentgrupper. Detta innebar att kravet på att möta 
Bolognadeklarationens direktiv smältes samman med ut-
maningen att få stora heterogena studentgrupper att klara ut-
bildningarna. Det är alltså i ljuset av samtliga dessa förändringar 
som de interna riktlinjerna börjar upprättas på högskolor och 
universitet. 

I läroanstalternas egenupprättade riktlinjer ges betydligt mer 
detaljerade direktiv. Riktlinjerna har mer formen av manualer 
som upplyser lärarna om vad de ska tänka på och hur de ska gå 
tillväga. Till exempel står det i riktlinjer för Samhällsvetenskap-
liga fakulteten på Stockholms universitet under rubriken ”För-
väntade studieresultat”: 

Denna punkt kan nog sägas vara kursplanens kärna, och den 
som kräver störst eftertanke vad gäller innehåll och formu-
leringar. Viktigt att tänka på är att kursens samtliga för-
väntade studieresultat måste uppnås för att en student ska 
godkännas på kursen, vilket i sin tur betyder att alla dessa på 
ett eller annat sätt måste ingå i examinationen. 

Denna formulering säger att kursplanens kärna är förväntade 
studieresultat. Det viktigaste är alltså inte vad kursen förmedlar, 
i stället handlar det om vad studenten ska uppnå. Vidare betonas 
att alla studieresultat måste vara examinerbara. Det här är en 
förskjutning som i en mening kan tyckas liten men faktum är att 
det är en tämligen avgörande fokusförflyttning. Kärnan är inte 
längre vad kursen erbjuder utan vad studenterna förväntas pres-
tera. När denna fokusförflyttning kombineras med kravet på 
hög genomströmning samt studenternas varierande förutsätt-
ningar i stora heterogena studentgrupper framgår att kärnan har 
kommit att handla om hur läraren förmår så många studenter 
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som möjligt att klara examensmålen utan att det blir alltför 
arbetskrävande. Viktigt är också att samtliga mål formuleras på 
ett sätt som går att examinera. I Samhällsvetenskapliga fakul-
tetens riktlinjer står vidare att ”förväntade studieresultat ska for-
muleras med studenten som subjekt och med aktiva verb” samt 
att ”studieresultaten ska vara observerbara och möjliga att exa-
minera”.25 Intressant här är införandet av aktiva verb kopplade 
till studenten. Det är nämligen på detta sätt som riktlinjerna 
börjar fokusera på studentens generiska färdigheter. Även dessa 
ska nu framställas i form av examinerbara lärandemål. Det är 
också här tänkandet skrivs in i kursplanerna. Detta framgår än 
tydligare i riktlinjerna för Södertörns högskola. I detta doku-
ment väljer man nämligen att vara lite mer utförlig och ger 
förslag på vilka aktiva verb som ska användas kopplade till 
kursens nivå: 

A-kurser  B-kurser  C-kurser 
Definiera Relatera Analysera 
Beskriva Förklara Kritiskt tolka 
Identifiera  Jämföra  Värdera 
Exemplifiera Sammanfatta  Kontrastera 
Ange Försvara  Motivera 
Illustrera  Kategorisera Generalisera26 

Medan en student på A-nivå ska lära sig att redogöra för eller 
exemplifiera etisk teori ska en student på C-nivå kunna analy-
sera eller kritiskt tolka etisk teori. I dokumentet står det visser-

25 ”Riktlinjer för kursplaner för kurser på grundnivå och avancerad nivå vid Sam-
hällsvetenskapliga fakulteten, Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, Stockholms 
universitet, 2018. (https://www.samfak.su.se/polopoly_fs/1.261377.1539090744!/ 
menu/standard/file/Riktlinjer%20kursplaner%202018.pdf ). 
26 ”Riktlinjer för upprättande av kurs- och utbildningsplaner vid Södertörns högskola.” 
(https://ssd04.web.sh.se/p3/int/res.nsf/vres/studentavdelningen_1430739640282_rikt 
linjer_kurs_o_utbildningsplaner_scannad_pdf/$File/riktlinjer_kurso_utbildnings 
planer_scannad.pdf ). Detta dokument upprättades av dåvarande rektor och inte av 
Fakultetsnämnden. 
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ligen: ”Det finns givetvis ingen absolut koppling mellan verb och 
nivå”, men fortfarande är det en riktlinje för hur dessa verb ska 
används i kursplaneskrivandet för att markera studentens pro-
gression i generiska färdigheter.27 Till stöd i utformandet av hur 
studenternas generiska förmågor skulle formuleras i examiner-
bara lärandemål användes två taxonomier över tänkande: 
Blooms taxonomi och Solo-taxonomin. Båda dessa taxonomier 
tar utgångspunkt i en psykologisk förståelse av tänkande som 
utvecklats i syfte för att möjliggöra för utbildaren att tydligare 
koppla förmågorna till uttalade mål. Solo står för Structure of 
the Observed Learning Outcome som styckade upp och delade 
in tänkandet i olika färdigheter kopplade till olika lärande-
nivåer.28 Denna modell, liksom Blooms taxonomi, är utformad 
i ett högskolepedagogiskt syfte att få lärarna att tänka över hur 
de kan hjälpa studenterna att uppnå kursmålen. Taxonomierna 
utvecklades alltså som ett instrument för att stödja lärarna i 
arbetet med studenter. Dessa taxonomier som utarbetats för att 
förmå lärare att reflektera över studenters olika inlärningsfaser, 
kommer, i och med det systematiska arbetet med att upprätta 
stöd i kursplaneskrivandet, allt mer att användas som en manual 
för vad det är studenterna ska lära sig.29 

Därmed har de interna dokumenten definierat vad det är för 
tänkande universitet och högskolor ska lära ut till studenterna. 
Det tänkande som lyser med sin frånvaro i taxonomierna eller i 
uppradandet av aktiva verb är det undergrävande, sökande och 
kanske i slutändan destruktiva tänkande som Sokratesbilden 
visade upp, och som Arendt kopplade till det traditionella bild-
ningsidealet. Ett sådant tänkande skulle också vara svårt att for-
mulera som en examinerbar generisk förmåga. I stället tycks 

27 ”Riktlinjer för upprättande av kurs- och utbildningsplaner vid Södertörns hög-
skola”, s. 2. 
28 John Biggs & Catherine Tang, Teaching for Quality Learning at University (New 
York: Open University Press, 2007), s. 76ff.  
29 Utöver dessa riktlinjer utformade flera läroanstalter ofta ytterligare än mer specifi-
cerande dokument till de nämnder som skulle granska kursplanerna samt ytterligare 
stöddokument för att hjälpa de enskilda lärarna i kursplaneskrivandet. 
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tänkande ha formulerats som olika former av problemlösning i 
enlighet med Deweys nivåer. På så vis har högskolor och uni-
versitet, med utgångspunkt i Bolognadeklarationens direktiv, 
tolkat och definierat hur studenterna ska lära sig att tänka, och 
även vad det är för tänkande de ska lära sig, nämligen ett prob-
lemorienterat tänkande som låter sig formuleras i examinerbara 
mål och som därmed är möjligt att utvärdera och jämföra.30 

I stöddirektiv och dokument finns ett tydligt fokus på rätts-
säkerhet och transparens, däremot saknas den försiktighet eller 
öppenhet för vad det är för tänkande högskolan ska lära ut som 
finns i både lagtext och högre instansers direktiv. Ur ett organi-
satoriskt perspektiv fyllde dessa interna riktlinjer och stöddoku-
ment naturligtvis en funktion när högskolor och universitet 
skulle implementera lagändringarna. Det som sticker i ögonen 
är hur dessa dokument har utarbetats. Regelverket har utform-
ats utifrån juridiska styrdokument med viss hänvisning till en 
psykologisk modell för tänkandet som modifierats av peda-
gogisk teori. Själva frågan om vad det faktiskt är som läraren ska 
lära studenten har egentligen aldrig ägnats någon djupare peda-
gogisk eller filosofisk granskning. Intressant att notera här är att 
det är läroanstalterna själva som har skapat detaljregleringen av 
vad det är för tänkande som ska läras ut. Det är alltså i slutändan 
läroanstalterna själva som har omvandlat frågan om vad det 
innebär att lära en student att tänka till en praktisk och juridisk 
fråga: nämligen hur läraren ska få studenten att uppnå kurs-
planens mål. 

I en mening har Bolognadeklarationens uttalade vision att 
detta omvandlingsarbete ska ske i samråd med de olika länd-
ernas lärosäten uppnåtts. De olika lärosätena har själva upp-
rättat de direktiv som slutgiltigt strävar efter att skapa trans-

30 Något annat som är värt att uppmärksamma är att detta också innebär en förflytt-
ning av tillit. Universitetslärarnas och universitetens samlade undervisningskompe-
tens och professionella omdöme kom inte längre att ses som ett fullgott säkerställ-
ande av att studenten uppnått målen. Nu skulle i stället varje students uppnående av 
de enskilda målen dokumenteras och säkerställas främst utifrån juridiska ställnings-
taganden i syfte att möjliggöra extern granskning. 
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parens och jämförbarhet. Slående är dock att denna diskussion 
inte förts i relation till universitetens egna frågor om utbild-
ningskvalitet eller den högre utbildningens uppgift. Inte heller 
diskuteras vad det innebär att granska, kritiskt tolka, analysera 
eller tänka. I stället godtas befintliga riktlinjer som juridiska 
dokument att foga sig efter. Genom att de interna dokumenten 
utarbetats utifrån juridiska ställningstaganden och pedagogiska 
taxonomier har den förståelse av tänkande som Kierkegaard och 
Arendt levandegör med hjälp av Sokrates helt enkelt raderats 
bort. Det är också svårt att se hur en sådan förståelse av tänkande 
skulle kunna fångas in eller formuleras som en generisk färdig-
het eller ett examinerbart kursmål. I ljuset av Arendts och 
Kierkegaards framställningar av tänkande framträder taxono-
miernas uppställningar av generiska färdigheter främst som en 
reducering av tänkandet till just vetandets tjänarinna.  

Uppbyggandet av universiteten har värnat om tänkandets 
frihet. Universiteten har traditionellt varit en plats som inte bara 
samlar på och lär ut vetande, utan också värnat om att lämna 
rum för ett svårkontrollerat tänkande som kunnat utmana och 
ifrågasätta rådande politik, normer och uppfattningar. Av den 
anledningen har universiteten också ofta hotats av olika makt-
havare som velat stävja tänkandets kraft och i stället betona 
tänkandets roll som vetandets tjänarinna. Dessa hot ser vi också 
idag. Men inte bara från maktstinna politiker. Hotet utgörs 
också av universitetets egna forskare och lärare som i en värld av 
växande krav på transparens och dokumentation riskerar att 
förvandla sig själv till byråkratiska hantlangare. 

Avslutningsvis skulle jag vilja lyfta upp Bolognadeklara-
tionens uppmaning till de europeiska lärosätena att faktiskt 
medverka i detta arbete. Denna medverkan har under de 
senaste åren främst präglats av att lärarna okritiskt accepterat 
och följt internt upprättade riktlinjer. Det finns en kultur av att 
hörsamt böja sig för dessa direktiv i en sammanbiten och 
outtalad ilska kombinerad med ett avfärdande av kursplanens 
betydelse som pedagogiskt instrument. I en större historiskt 
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och politiskt perspektiv är detta dock inte en oskyldig hand-
ling. Det är ett aktivt medlöperi i en juridisk och politisk åt-
stramning av universitetens frihet. Lärare och universitetsan-
ställda har fortfarande friheten och förhoppningsvis även för-
mågan att som tänkande individer närma sig deklarationens 
uppmaning till medverkan. En sådan tänkande medverkan 
skulle kunna aktivt förhålla sig till frågan om vad det är för 
tänkande läroanstalterna ska lära ut, ifrågasätta riktlinjer och 
upprättade visioner med en större professionell auktoritet. En 
tänkande medverkan skulle också snabbt komma till insikten 
att administrativt upprättade juridiska dokument troligen inte 
beaktar vikten av universitetens frihet. 
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Efter ideologin eller ersättningsideologin 
En reflektion över det sovjetiska bildningsprojektets  

nya former i dagens Ryssland idag 

TORA LANE 

Problemen med universiteten i Ryssland idag är uppenbara. 
Bland några av de tydligaste faktorer som hotar såväl institu-
tioner som individer, finner vi de inskränkningar av akademisk 
frihet och tendenser till ökad censur som vi återkommande hör 
om i media, men också sådana ekonomiska och sociala faktorer 
som korruption, bristande statlig finansiering och fallande 
status med braindrain såväl till väst som till den privata sfären 
som följd. Att de ryska universiteten inte bara befinner sig i kris, 
utan närmast tycks verka i eller nästan bortom ett slags exis-
tensminimum, är ett faktum som är svårt att blunda för eller 
förtrycka i den ryska politiska offentliga debatten. Som Tatjana 
Naumova skriver förvändes öppningarna mot väst och hoppen 
om frihet efter Sovjetunionens fall närmast till utplånandet av 
den så kallade intelligentsian.1 Och nyligen gick en domare från 
författningsdomstolen ut i skarp kritik mot den högre utbild-
ningen i Ryssland och däribland mot villkoren för akademiskt 
arbete.  

En större och mer kontroversiell fråga rör hur vi ska förstå 
orsaken till dessa problem i förhållande såväl till dagens politiska 
och ekonomiska system som till det sovjetiska arvet, och svaren 
på denna fråga skär igenom en traditionell uppdelning mellan 
vänster och höger. För många i Ryssland tycks universiteten 
bara utgöra en skugga av sin forna glans och betydelse och det 
finns en stark önskan om att stärka dem i namn av historien, 
vilket Vladimir Putin utnyttjar för sin nykonservatism. Andra 
betonar däremot kontinuiteten från det sovjetiska arvet i de 

1 T. V. Naumova, Nauchnaja intelligentsia v novoj Rosssi (Moskva: Izd. IF RAN, 
2008), s. 5. 
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ryska universiteten som ett auktoritärt, paternalistiskt och för-
stelnat system som prioriterar doktrinärt tänkande i termer av 
okritiskt och ideologiserat lärande utantill (så kallad zubrezjka) 
framför autonomi och kritik. Således blir det sovjetiska arvet 
politiserat i en motsättning mellan auktoritärism och liberalism, 
men vidare också kulturaliserat med nationalistiska förtecken. 
Mycket av Putins ursprungliga popularitet kan förklaras mot 
bakgrund av att han tycktes förena det oförenliga genom att 
förespråka ett återvändande till det sovjetiska auktoritära sys-
temet inom ramarna för en pro-kapitalistisk politik, allt i 
namnet av en patriotisk eller snarare kvasi-nationalistisk politik. 
Men även om Putin vädjar till det sovjetiska arvet i sin politiska 
retorik verkar det som om konsekvensen av de politiska besluten 
är en fortsatt destruktion. Och det är en destruktion som inte 
leder till större frihet för akademiker, snarare tvärtom, vilket blir 
tydligt om man ser till det sovjetiska bildningsprojektet och dess 
fortlevnad i dagens Ryssland.  

Sovjet, folket och utbildning 

Hannah Arendt definierar ideologi som det sätt på vilken en idé 
kunde tjäna till att förklara allt i det totalitära samhället.2 Den 
bolsjevikiska ideologin präglade det sovjetiska samhället i alla 
dess aspekter och i synnerhet kanske det sovjetiska bildnings-
projektet, genom vilket den sovjetiska medborgaren skulle 
utbildas genom att formas och stöpas i diamat, det vill säga i det 
korrekta dialektisk-materialistiska medvetandet om de his-
toriska processer som hade lett fram till revolutionen och som 
bar upp det sovjetiska samhället. I bemärkelsen av denna en-
tydiga förklaringsmodell av historien lever den bolsjevikiska 
ideologin inte kvar i Ryssland idag, och det finns få som sörjer 
dess bortgång. Ideologins funktion i utformandet av det ideo-
logiska bildningsprojektet hade rollen av en myt eller kanske 

2 Se Hannah Arendt, Totalitarismens ursprung, övers. Jim Jakobsson (Göteborg: 
Daidalos, 2018). 
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snarare, som Roland Barthes skriver i Litteraturens Nollpunkt, 
en verifieringsmetod för att partiets sanning genljöd i det som 
publicerades i Sovjetunionen, men inte bara. Som Arendt också 
påpekar spelade ideologin en unik roll i formandet av massan 
vid en viss historisk tidpunkt, och här skiljer sig bolsjevismen 
väsentligt från andra former av totalitarism. Ideologin låg också 
till grund för det moderniseringsprojekt som skulle utbilda den 
stora icke läskunniga delen av befolkningen till ett upplyst 
sovjetiskt proletariat. Det första bolsjevikiska kulturkomis-
sariatet gick under namnet narodnoe prosveshchenie, det vill 
säga folklig upplysning, och kulturfrågor kom med tiden att 
underordnas folkbildning, både på ett ideologisk plan och ett 
praktiskt som i kampen mot analfabetism på landsbygden. Det 
är anledningen till att det tidiga revolutionära avantgardet fick 
ge vika för tydliga ideologiska mönster som kunde forma ett 
korrekt historiskt medvetande enligt partiets version. Lenins 
inställning kan också ses i hans preferens för en proletär realism 
som sedan skulle leda till utvecklingen av doktrinen om den 
socialistiska realismen som 1934 etablerades som den enda 
metoden för sovjetisk konst och utrensningarna av alla former 
av ”formalism”. Enligt den socialistiska realismens doktrin 
skulle det vara en realism med revolutionärt innehåll. Och den 
socialistiska realismen var just en i huvudsak pedagogisk form 
av litteratur som instruerade läsaren i såväl klasskamp som i 
borgerliga mönster för konst. 

Det sovjetiska projektet handlar inte om bildning i en genuin 
bemärkelse, utan snarare om en ideologiskt färgad utbildning av 
den större obildade delen av befolkningen vid bolsjevikernas 
maktövertagande. Men det var inte bara utbildningen av folket 
på en grundläggande nivå som var viktigt. Genom en serie 
dekret efter revolutionen gjordes universitetsväsendet gratis och 
det var allmän antagning för alla som önskade. Man började 
också införa obligatoriska kurser i samhällskunskap utifrån 
leninistisk marxism. För att parafrasera den socialistiska real-
ismens doktrin kan man säga att innehållet av sovjetiska ideo-
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logiska mönster var en bolsjevikisk version av diamat, men 
formen för den nya revolutionära kulturen skulle bygga på den 
gamla ryska borgerliga kulturens modeller. Enligt dekreten 
skulle universiteten ”proletariseras”, men i själva verket var det 
snarare den borgerliga kulturen som skulle erövras av folket och 
göras till deras. Med andra ord kan man se ett slags förborger-
ligande av kulturen och folket i Sovjet i termer av proletariatet 
(med minimalt utrymme för en annan fråga om klasskamp än 
just tillägnandet makt, kultur, produktion); ett formande eller 
reformerande av deras numera utbildade förståelse av världen 
och av sig själv i historien. 

Det ryska ordet för utbildning är obrazovanie och bygger 
liksom utbildning på ordet bild, obraz, och begreppet är präglat 
av tysk idealistisk idétradition. Man kan fråga sig om inte själva 
idén om ett formande också åberopar sig på bildningens idégods 
i den bemärkelsen att den bygger på en idé om ett formande av 
människan som en bild, eller som utifrån en bild, även om 
denna bild ingår i en process av vidareutbildning, av vidarefor-
mande av individen. Men utbildning och bildning skulle också 
fylla den roll av att vara bärare av nationens kultur som 
Humboldt förespråkade, men utan den idé om universitetens 
autonomi som präglade den tyska filosofens tänkande. Bildning 
sågs inte som en dynamisk process, och Lenins föreställning om 
bildning påminner snarare ett slags re-formation, eller omvand-
ling såväl av folket som en grund för omvandlingen av samhället 
(preobrazovanie) enligt hans politiska program. I ett av sina tal 
till det sovjetiska ungdomsförbundet insisterade Lenin på att 
unga människor behövde ”lära sig kommunism” (uchit’sia kom-
munizmu) för att kunna lära ut kommunism (uchit’ kom-
munizmu).3 En av de former för lärande som han såg som 
central var just lärande utantill, zubrezjka. Det ska sägas att den 
process inte innebar så mycket en studie av Marx som ett slags 
kommunistiskt och proletärt övertagande av uppfostran och ut-

3 Vladimir Lenin, ”Zadatji sojuzov molodezji”, i O literature i ob iskusstve, red. N. I. 
Krutikova (Moscow: Izd. Khudozjestvennaja literatura, 1969), s. 440–454. 
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bildning i formandet av en ”kommunistisk moral”. Det kan 
också förklara varför sovjetisk pedagogik var så upptagen av 
utvecklandet av pedagogiska modeller för barns utveckling och 
för inlärning på högre nivå. 

Lenin lade därmed samtidigt grunden för såväl det sätt som 
kultur och utbildning kläddes i indoktrinering som för den 
centrala roll som bildning och pedagogik kom att spela i den 
sovjetiska moderniseringsprocessen. I strävan att utrota anal-
fabetism och att höja utbildningsnivån var det ett lyckat projekt. 
I regel var läskunnigheten mycket hög i Sovjetunionen, också i 
jämförelse med länder i Europa. Samtidigt formades en kultur 
som inte bara var genomsyrad av en entydig politisk ideologi, 
utan som också byggde på en borgerlig estetik som kom att 
upplevas som förlegad och förstelnad. I den mån som totali-
tarismen efter Stalins död sakta släppte sitt grepp började ideo-
login mer och mer att betraktas cyniskt, men utbildningen fort-
satte att spelade en central roll och den fortsatte att uppfattas 
som en uppfostringsmetod. Det gör den fortfarande i Ryssland 
idag, men läskunnighet och utbildningsnivå faller.  

Ideologin förlänade alltså kulturen en central roll i det 
sovjetiska samhället, på samma gång som den kringskar den 
med ett pedagogiskt syfte. Ett känt grymt citat från poeten Osip 
Mandelstam som dog i sovjetiska fångläger 1938 löd som att 
man i det sovjetiska Ryssland tog poeterna på så stort allvar att 
man dödade dem. Men det är inte bara denna kulturens och 
bildningens centrala roll i det moraliska formandet som saknas 
i dagens Ryssland; det är också dess koppling till historiska 
processer. På samma gång som förhållandet till historien var 
avgörande för Sovjetunionens fall – den sovjetiska kulturen 
förstods som förlegad, Sovjet var en förfelad moderniserings-
process, omöjlig att reformera – var också känslan av del-
tagandet i en historia en del av det tomrum som ideologierna 
lämnade efter sig.  
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Efter ideologin 

En av de frågor som mötte reformatörerna av det sovjetiska 
systemet vid dess fall var om det fanns något att bevara i sys-
temet överhuvudtaget eller om det bara var en historiskt stelnad 
form som inte kunde genomgå förändring och som därmed 
helst skulle likvideras så snabbt som möjligt. En tendens bland 
ryska liberaler var att förneka möjligheten av att bygga vidare på 
de gamla institutionerna, samtidigt som dessa institutioner var 
de enda man hade för att upprätthålla samhällets funktioner. 
Liberaliseringen av samhället ledde också till allmän destruktion 
av statliga institutioner, mest märkbar i den rövarkapitalism 
som i vissa fall närmast gränsade till inbördeskrig. Universiteten 
fortsatte att verka – ibland utan att lärarna egentligen hade 
möjlighet att arbeta och utan egentliga reformprogram. I alla 
devalveringar av rubeln, föll också värdet på folkets tillgångar 
och lön drastiskt. Universiteten liksom hela den offentliga 
sektorn verkade snarast vara i ett tillstånd av fritt ekonomiskt 
fall. Lärare och universitetslärare fick se sin status nivellerad och 
många hamnade i fattigdom, i synnerhet de som ägnade sig åt 
forskning och undervisning utan andra skyddsnät eller möjliga 
inkomstkällor. Ryssland delades mellan de få som kunde och 
fick vara med på framtiden, och de som alltså förpassades till 
skyddslös fattigdom. 

I romanen Schastje (2013) (det betyder lycka, men det stavas 
och uttalas på ett sätt som fångar hur man uttalar det slarvigt, 
som under berusning), skriven under pseduonymen Figl’-Migl’, 
tecknas ett dystopiskt framtida Ryssland av två zoner: det rikas 
Ryssland, där människor är människor för att de är rika och 
därmed äger värdighet och bildning, och det andra Ryssland, 
som består av människor som liksom vargar drar omkring på 
gatorna och när sig just av droger och prostitution.4 Här möter 
vi ett Ryssland som delats i de som ”äger” och har skydd, och de 

4 Figl’-Migl’, Schastje (St.Peterburg: Limbus Press, 2013). 
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som är skyddslösa och har tappat tillgången till det liv som 
är ”innanför”, tillhör civilisationen. 

Inte bara det: också en stor del av deras kunskap framstod 
som förlegad, liksom också deras metoder för lärande. Landet 
och utbildningen tycktes vara i behov av nya institut och reform-
er. Även om det växte fram en del privata initiativ och eko-
nomiska institut, exempelvis New Economic School som grund-
ades 1992, och fastän naturvetenskaperna där Sovjetunionen 
hade haft en stark ställning med tiden skulle komma att reform-
eras och återfå en del av sin forna status, hade humaniora och de 
sociala vetenskaperna svårare att klara sig.5 Det fanns dock pri-
vata initiativ också inom humaniora, som när oljebolaget 
JuKOC började finansiera RGGU, The Russian State Humani-
tarian University, i början på 2000-talet, och RGGU blev verk-
ligen ett ledande institut inom humaniora i Ryssland. Det var 
med stöd från George Soros som European University i Sankt 
Petersburg kunde verka. Men även om det har funnits ett uttalat 
syfte att forma en ny humaniora var de kanske framför allt öar 
eller också spetsinstitut, och dessutom sårbara i förhållande till 
möjligheten till finansiering. I sin helhet hade den offentliga sek-
torn fallit för de flesta och det gällde bara att överleva. Samtidigt 
fanns det förstås mycket duktiga forskare som verkade och 
fortsatte att verka i Ryssland, och det har det funnits såväl till 
trots av den sovjetiska ideologin som av den samtida politiska 
neoliberala omstörtningen av landets institutioner.  

Det var i en liberalism som inte bara inte ville erbjuda några 
sociala perspektiv för folket i allmänhet, utan som tycktes vara 
direkt emot alla sådana tankar, som en återgång till det sovjet-
iska verkade vara den enda vägen för ett socialt tilltal. Det var 
just som en person som kunde återupprätta delar av det sovjet-
iska arvet bortom det kommunistiska partiet som Putin verkade 
vinna popularitet i början på 2000-talet. Ett uttalande som Putin 

5 Se ex. Nur Kirabaev, ”Education for an Innovative Russia”, i Piotr Dutkiewicz & 
Dmitri Trenin (red.), Russia. The Challenges of Transformation (University Press 
Scholarly Online, 2011). 
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har upprepat ett flertal gånger är att det inte finns någon åter-
vändo, men att man måste ta fram det goda i Sovjetunionen, i 
socialismen och i de erfarenheter som människor gjorde då. På 
ett sätt kan man tycka att det är ett rimligt påstående – Sovjet-
unionen var nu inte bara ett stalinistiskt totalitärt krigs- och för-
följelsemaskineri, ett blint formande av ett medvetande. Ideo-
login hade för många också inneburit en möjlighet till social 
utveckling och en känsla av att vara delaktig i historisk mening. 
Med andra ord, även om man upplevde att utvecklingen hade 
avstannat hade man under Sovjet upprätthållit ett någorlunda 
drägligt socialt liv, någorlunda god traditionell utbildning och 
beständiga kulturella institutioner. 

Men vändningen mot det sovjetiska utgjorde nu ett annat 
slags ideologi än den sovjetiska. Den var inte avsedd att vara 
socialistisk eller kommunistisk, utan framför allt patriotisk-
nationalistisk eller konservativ och verka som ett stärkande av 
känslan av den egna historien och ge en känsla av Rysslands 
suveränitet. Den före detta utbildningsministern och seder-
mera ministern för forskning och högre utbildning, Mikhail 
Kotiukov, är en ekonom med finansutbildning vars politiska 
jargong visar samma typiska förening av nykonservatism och 
nyliberalism, med termer som värdegrund, ”innovativ” 
och ”konkurrenskraftig”. Ett uttryck för dagens nyliberala ny-
konservatism kan vi se i det nationella reformprojekt som 
lanserades i maj 2018 av den ryska regeringen under presi-
dentens ledning i form av en så kallad ukaz, en förordning för-
anstaltad från högsta maktinstans, och alltså signerad av Putin. 
Projektet var övergripande formulerat och angav allmänt håll-
na riktningar för några av statens viktigaste ämbeten. För 
utbildning och högre utbildning postulerades två huvudmål i 
följande ordning: för det första att göra den ryska högre ut-
bildningen konkurrenskraftigt på ett globalt plan, och för det 
andra att skapa en uppfostran av ”en harmoniskt utvecklad och 
socialt ansvarsfull individ på grundval av de andliga och 
moraliska värderingar som uppbärs av nationerna i den ryska 
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federationen”.6 Dokumentet är typiskt och vittnar om just den 
förening av nyliberal agenda och konservatism som åberopar 
sig på ett sovjetiskt arv som präglar Putins eller kanske snarare 
Kremls politik idag. Det nya var betoningen av en harmonisk 
uppfostran på grundval av ”andliga och moraliska värder-
ingar” eller till och med ”andligt-moraliska värderingar” (duk-
hovno-nravstvennye tsennosti), vilket framstår som ett avlägset 
eko av ett annat bindestreck och en annan föreställning om hur 
en social(t) ansvarsfull individ bör uppfostras, nämligen den 
marxistisk-leninistiska. Det ska tilläggas att vi också finner det 
i den kanske än mer problematiska kombinationen voenno-
patrioticheskoe obrazovanie, på svenska, militär-patriotiska 
uppfostran, som Rysslands skolelever ska genomgå idag.  

För att skapa konkurrens hade man mycket tidigare börjat 
mäta produktivitet och belöna sådana mätbara resultat som 
publikationer, citerade och refererade verk, forskningsfinan-
siering och presentationer vid nationella och internationella 
konferenser. Som ett led i dessa nyliberalas strävanden skapades 
2013 FANO, ett federalt organ som underordnade alla veten-
skapliga organisationer under sig. Det var ett organ för ut-
värdering av konkurrenskraften hos universiteten och de myc-
ket prestigefyllda vetenskapsakademierna, och de gjordes skyl-
diga att rapportera de mätbara resultaten av deras verksamhet, 
och det infördes en tregradig utvärderingsskala som skulle ge 
utslag i finansiering. Allt enligt de nyliberala reformer som hade 
dragit fram i väst. I själva verket skulle Putin en vecka efter det 
ovan nämnda reformprojektet skrivit under ett dekret om 
avskaffandet av FANO, som hade gjort sig mycket impopulärt 
bland akademiker. Det ingick inte en enda akademiker i organet 
och FANO hade givits rätten att disponera över den ryska veten-
skapsakademiens egendomar. Protesterna var högljudda och 
resulterade 2016 i ett öppet brev till Putin, signerat av 200 

6 Se ”Ukaz ’O natsional’nykh tseliakh i strategicheskikh zadatjakh razvitiia Rossijskoj 
Federatsii na period do 2024 goda”, 7 maj 2018, http://kremlin.ru/events/president/ 
news/57425 (läst 27 september 2019). 
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framstående akademiker, och ytterligare ett 2017 som sig-
nerades av omkring 400, i vilka man vädjade till presidenten att 
ändra en reformpolitik som annars skulle leda till vetenskapens 
död. För många framstod FANO som en värre form av kontroll 
än den som man hade upplevt under Sovjetunionen, då RAN 
fick bevara sin självständiga status. I FANO:s namn hotade en 
total destruktion av den vetenskapliga friheten. 

Somliga skulle hävda att skandalen med FANO är typisk för 
ett Ryssland som fortfarande lider av sitt sovjetiska arv – ingen 
annanstans skulle byråkrater få samma makt och ingen annan-
stans är makten så korrupt. Men situationen kan inte förklaras 
enkom med hänvisning till detta arv, i synnerhet som dessa 
reformer är inspirerade av en nyliberal agenda som hämtats från 
väst. Till detta kommer frågor om korruption som avslöjar hur 
prekär kombinationen mellan nyliberalism och nykonservatism 
i grunden är. I synnerhet visar det hur det nya traditionalistiska 
pro-kapitalistiska Ryssland tycks tjäna en situation i vilken 
förhållandet mellan stat och privat kapital är kontingent och 
därmed tvetydigt. Statliga institutioner dräneras av andra, där 
privata händer verkar som inkorporerade i staten och svåra att 
skilja från den. I denna situation har reformerna paradoxalt nog 
blivit ett verktyg för att säkerställa statlig kontroll över forsk-
ningen och insyn i dess verksamhet. 

Efterideologin 

Många har argumenterat för att Putins betoning av en andligt-
moralisk dimension av utbildningen är en fortsättning på det 
sovjetiska i en dialektik mellan avantgarde och konservatism 
som är typisk för den ryska kulturen enligt en modell som 
Vladimir Paperny utarbetade.7 Men förutom att formerna för 

7 Detta skifte genom Putins presidentskap till en mer nationalistisk präglad politik 
tolkas som ett skifte till en ”negativ identitet” gentemot väst och en tillbakagång till 
en mer traditionalistisk ådra i den ryska kulturen under ett stärkande av statsmakten 
som skulle följa Vladimir Papernys modell från kultur ett (Culture One) till kultur två 
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reformerna idag kommer från det nyliberala väst indikerar 
Putins politik också en fortsättning på den destruktion av det 
sovjetiska som många såg som nödvändig på nittiotalet. 
Statens politik avspeglar också att lärosäten inte har samma 
ideologiska roll som under sovjettiden, även om det finns en 
del gemensamma drag mellan idag och den sena sovjettiden 
när ideologin hade blivit ett tomt skelett. Men det betyder inte 
att ideologin som sådan är entydigt död som man hävdade 
efter Sovjetunionens fall. Det pekar snarare mot hur ideologin 
har antagit andra former och utspelar sig på andra platser, men 
också fortsätter att äga en formativ kraft. Här krävs en annan 
form av ideologikritik som kan rikta sig mot att förstå och 
förklara det sätt som idéer inte längre verkar som en förklaring 
av verkligheten, utan i ett flexibelt och ständigt utbytbart form-
ande av människors förståelse av sin verklighet som bekräftar 
den större idén om framsteg som kapitalismen uppbär. Om 
den sena sovjettiden innebar en tid när ideologin framför allt 
utgjorde ett tomt skelett och all bildning i dialektisk mate-
rialism bara en tom ritual som ingen trodde på och som 
dessutom var föremål för otaliga anekdoter så var detta skelett 
tydligt och bar på sin sanning om historien och i någon 
bemärkelse sin historiska sanning. 

Som Marcia Sá Cavalcante Schuback visar blir idéer som 
visar fascistiska tendenser i en nyliberal diskurs idag bara en tom 
form som kan vändas till vad som helst, vilket omvänt gör att 
tomma former lätt kan förvandlas till tom ideologi.8 Situationen 
i allmänhet idag och i Ryssland i synnerhet uppenbarar hur just 
arvet från den sovjetiska ideologin liksom också traditional-
ismens värdegrund på samma gång ersätter ideologi och inte gör 
det i den ryska politiska och kulturella diskursen eftersom de 

(Culture Two). Architecture in the Age of Stalin. Culture Two, övers. John Hill & 
Roann Barris (Cambridge: Cambridge University Press, 1985) Se Evgenij Dobrenko 
& Mark Lipovetsky (red.), Russian Literature since 1991 (Cambridge: Cambridge 
University Press, 2015) om hur det appliceras på Putins styre. 
8 Marcia Sá Cavalcante Schuback, ”Tvetydighetens fascism”, Tidskrift för Litteratur-
vetenskap nr 2–3 2019. 
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snarare uppträder i arvets form. Idag verkar ideologi inte genom 
en idé som förklarar allt eller som en myt om historien som 
bildar eller formar människors medvetande, men i det föränder-
liga, förbrukningsbara och återbrukningsbara, mytifierandet av 
historien som arv som framför allt manifesteras i media. 
Historia, verklighet och politik förmedlas genom media i bilder 
som formar medvetanden, men det är bilder som är förhand-
lingsbara och som ständigt omförhandlar historien i ett skåde-
spel. Som Slavoj Žižek har påpekat måste vi ta konsekvenserna 
av detta skådespel på allvar för vår förståelse av ideologi då de så 
kallade ideologiska maktapparaterna nu är media och design 
snarare än skola och utbildning.9 

För att fortsätta i Žižeks spår är det viktigt att se hur en kritik 
av ideologin i dess historiska form idag också har blivit en del av 
ersättningsideologierna.10 Liberalismen som ideologi är att vara 
en icke-ideologi eller anti-ideologi – eftersom ideologier i första 
hand kringskär människans fria rörelse. Det avspeglar sig också 
i de kritiska verktyg vi har i förhållande till dagens situation i 
allmänhet och i Ryssland i synnerhet, där ofta det nationalistiska 
hotet och censurens återkomst diskuteras i termer av post-truth, 
propaganda och nationalistisk populism. I enlighet den negativa 
identitet som Lev Gudkov beskrev stämplas institutioner som 
finansieras av utländskt kapital som agenter och forskare ska 
avlägga rapporter om sina kontakter med utländska kollegor.11 
Vidare trollas det och såväl statlig som privat teve tycks vara ett 
ganska entydigt propagandaverktyg i Kremls händer. Samtidigt 
kan vi alltså inte uteslutande förstå dagens problem med 
referens till den sovjetiska propagandaapparaten, och vi kan inte 
heller se ideologin som en kontinuitet. Det fanns inte mer san-

9 Ett återkommande tema i Slavoj Žižeks verk. Se bl.a. Žižek, The Sublime Object of 
Ideology (London & New York: Verso, 1989). 
10 Slavoj Žižek (red.), ”Introduction. The Spectres of Ideology”, i Mapping Ideology 
(London & New York: Verso, 1994), s. 1–33. 
11 Lev Gudkov, Negativnaja identichnost’. Stat’i 1997–2002 godov (Moskva: NLO, 
2004). 
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ning i det sovjetiska propagandamaskineriet än vad det finns i 
Kremls politteknologi idag, men sanning stod då på spel på ett 
annat sätt. Skillnaden är snarare att ideologi förstås som sanning 
eller som spektakel.12 I de tomma gester och uppenbara lögner 
om exempelvis Rysslands icke-inblandning i Donbass verkar 
syftet inte vara att dölja en sanning i termer av ett historiskt 
faktum eller för att styra på ett visst sätt, utan för att åsidosätta 
själva frågan om sanning, om historiska faktum och således 
framhäva rätten till nationell agenda. 

En allmän cynism präglar det ryska folket eller elektoratet 
idag, men den cynismen döljer också ett patos. På ett sätt är det 
i slutändan framför allt det som skiljer Putin från den opposi-
tionella liberala makteliten, att han överhuvudtaget vädjar till 
folket, och vädjar till det som bärare av sin egen sanning och 
historia hur dold den än må vara. Det är så han har upprättat en 
prokapitalistisk och nyliberal antiliberal ideologi grundad i en 
värdekonservatism som vädjar till det sovjetiska förflutna. Men 
dessa värderingar liknar mest tom propaganda eller tom ideo-
logi som spelar rakt i händerna på kapitalismens behov av flyt-
ande medel och flexibilitet – av värden som kan anta vilken form 
och valör som helst. På så sätt har han hittat en form för en 
politik där makten tycks vara makt på samma gång som den 
glider på grund av kapitalet. Vad vi ser idag är då alltså lika 
mycket en politikens kris som drivs av kapitalismen som ett 
skådespel som inte döljer, eller som inte kan dölja sin medialitet 
för att den är en medialitet. Det simulacra som Guy Debord 
beskriver i Skådespelarsamhället skapar inte en ny eller alter-
nativ verklighet utan reproducerar existerande sociala relationer 
som på samma gång bekräftar och modifierar dem.13 

Det är så vi får den underliga situation i Ryssland idag där 
den ryska kulturen nu på ytan representerar en samman-

12 Natalia Roudakova, Losing Pravda. Ethics and the Press in Post-Truth Russia 
(London: Routledge, 2017). 
13 Guy Debord, Skådespelarsamhället, övers. Bengt Ericsson (Göteborg: Daidalos, 
2002). 
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smältning av motstridiga politiska entiteter – ortodoxi, tsarism 
och sovjetisk kulturpolitik (och säkert kommer också den första 
postsovjetiska liberala tiden snart att inkluderas) som förenas av 
en sak – de tillhör den ryska historien – de utgör ett arv, vilket 
både innebär en känsla av värdegrund och kulturella konsumer-
bara värden, som kan reproduceras som sådana i skådespelet. 
Hur och på vilket sätt den ryska historien tolkas kan variera från 
tid till tid, regering till regering och person till person – det 
viktiga är bara att den kan utnyttjas som rysk. Således kan vi nu 
följa periodiseringar av användandet av historien, inte period-
iseringar av historien, i en ”som om” värld i en ”som om” ideo-
logi vars främsta instrument är media. Det är så kapitalismen i 
Ryssland funnit eller blivit ett sätt att bevara det sovjetiska arvet, 
men inte i dess ideologiska mening, utan i denna efterideolo-
giska tomma form som framför allt lämpar sig för den patriot-
ism som också döljer en blandning av nationalism och federal-
ism. Det är en dikotomi av kapitalism och nationalism där 
motpolerna tycks bestämma och betinga varandra, eftersom det 
som behövs inte är värden i sig, något i sig oantastligt, utan 
uppryckta värden.14 Hur vi än gör tycks vi vara fast i denna dia-
lektik av förändrande konservering och konserverande för-
ändring där vi inte vet vad som är värst: att allt förändras, rycks 
upp, eller att allt i en uppryckt form tycks vara detsamma –  i  
vilket fall verkar inget kunna förändras, egentligen. Det sovjet-
iska bildningsprojektet är uppryckt och helt berövat av sitt inne-
håll, det vill säga den förmåga till bildning och historisk för-
ändring som den ändå trots allt utlovade, samtidigt som det 
lever kvar som en historisk grund som heller aldrig kommer att 
förändras, som har gått från att vara ideologi till att bli ett slags 
efter och som om ideologi efter ideologins död, en icke-ideo-
logisk ideologi helt enkelt. Därmed har det sovjetiska (bildnings-

14 Det kanske också illustrerar Marx tanke om en kapitalismens krislogik i det att 
kapitalismen när sig av sina motsättningar eller av motsättningar per se, samtidigt 
som det också pekar mot möjligheten av en motsättning i motsättningen själv – 
eftersom framsteg bara blir möjligt på grund av framstegets omöjlighet och omvänt, 
och flexibiliteten möjliggörs av hållbarheten osv. 
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projektet) på samma gång blivit det som man bygger sin iden-
titet på, som det som man bygger sin identitet mot, vilket är 
möjligt i en värld där allt är möjligt och omöjligt på samma gång. 
På så sätt skulle man kunna säga att det under liberalismens 
dominans fanns en estetik av rotlöshet och ständigt uppryck-
ande, flykt in i framtiden, men att samtiden i dess förening av 
kapitalism och konservatism visar en tendens till uppryckt till-
hörighet – med andra ord till att göra de tomma formerna, pro-
pagandan – till ideologi.15 

Kritiken och sanning som spektakel eller patos 

I denna tid av glidande sanningar finns inte bara cynism utan 
också ett allmänt utbrett och uttalat behov av sanning. Patos och 
engagemang framstår idag som viktiga motstrategier mot 
cyniska ekonomiska intressen, vilket manifesteras i klimat-
frågan. Men frågan är om inte också detta behov av sanning 
hamnar i en konsummerbar ersättningsideologi. Teveserien 
Chernobyl av Johan Renck är ett utmärkt svar på denna tid, som 
de fantastiska tittarsiffrorna runtom i den nordliga delen av 
världen visar. Sanningspatoset finns representerat i huvudper-
sonerna Legasov och Khomiakina, som exemplifierar en kärlek 
till sanning som går emot inte bara ett förljuget system, utan 
lögnen som system, och som hjältar räddar de vad som räddas 
kan i den lilla människans värld, där radioaktiviteten sprider sig 
på en masskala och med dygnets, för att inte säga timmens, 
hastighet. Det hör till saken att dessa hjältar är naturveten-
skapliga forskare som manifesterar ett patos för en ”exakt” fakta-
baserad sanning, och att det är just den sanningen som framstår 
som hotad såväl i Tjernobylolyckan som i hela Sovjetunionens 
fall. Vad som framför allt står på spel är ett exakt och san-
ningsenligt bruk av teknologin. Det var vad som fallerade i 
Chernobyl och egentligen i Sovjetunionen i sin helhet, och det 

15 För uppdelningen, se Ghita Ionescu & Ernest Gellner (red.), Populism. Its Meaning 
and National Characteristics (The Macmillan Company, 1969). 
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gjorde det i ett intrikat förhållande till lögnen. Vissa eftergifter 
ges också åt den sovjetiska ideologin och dess kult av folklig 
heroism – människor offras för att rädda världen, och även om 
offret är fruktansvärt och tragiskt framstår det här som legitimt. 

Underligt nog är serien som ett fantastiskt återupplivande av 
det patos som föregick Sovjetunionens fall, där folket rörde sig 
mot frihet och sanning på samma gång som det verkade spela en 
roll i historien just på grund av denna rörelse. Men serien visar 
också att vi idag saknar detta patos och att vi finner det just i 
förhållande till den sovjetiska verkligheten. Vidare säger det oss 
att det sanningspatos som har präglat politiken sedan Sovjet-
unionens fall och som är det som också står på spel i diskursen 
om post-truth och post-fact också har en apolitisk grund, baserad 
på en idé om vetenskap och faktakunskap – en idé om att verk-
ligheten och tekniken besegrar politiken. Men frågan är om inte 
verkligheten själv just har blivit en teknologisk medial ideologi. 
För samtidigt som Chernobyl manifesterar vårt behov av en-
gagemang och sanning, exemplifierar serien också problematik-
en i vår tids tvetydighet och anti-ideologiska ideologi. Engage-
manget och patos närs av ett då, en historia och en tid som kan 
konsumeras i dess närhet till vår egen. Därmed ser man en para-
llell mellan den roll som sanningen spelar i teveserien och den 
sovjetiska ideologin i dagens Ryssland. Serien och ideologin ger 
en känsla av förankring i  historia och verklighet som i  själva  
verket är ett skådespel. Ty trots seriens makalösa rekvisita som 
in i detalj återskapar den sovjetiska verkligheten i dess artefakter 
som den var just då och på just de platser som vi bevittnar, av-
speglas sanningspatoset inte i seriens estetik, eftersom estetiken 
inte avslöjar sin fiktiva grund. Serien tycks återskapa inte bara 
den materiella verkligheten som den var exakt då, utan också det 
faktiska historiska förloppet in i varje minut, men det är inte 
annat än en tolkning som har rent fiktiva för att inte säga 
felaktiga element, i synnerhet i tolkningen av motivationen bak-
om handlingarna. Det märks till exempel i att psykologin hos 
såväl professor Legasov som hos filmens antihjältar lika gärna 
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kunde vara hämtade från en amerikansk åttiotalsfilm, som om 
Watergate bara hade förflyttats till Sovjet. Särskilt problematiskt 
är föreställningen om egen vinning som drivkraft i akademiskt 
arbete. Just denna brist på utrymme för tolkning i filmens ut-
formning och estetik är kopplad till det sätt på vilket filmen som 
fiktion gömmer sin egen fiktionalitet, och därmed verkar med 
en form av suspension. I slutändan gör det inte att vi får en tyd-
ligare bild av verkligheten som seriens patos lyder, utan att den 
verklighet och den sanning som är drivande för serien glider. 
Och glider gör den framför allt inte i en faktabaserad tolkning av 
sanning, även om det har påpekats att det finns smärre faktafel, 
utan i sin behandling av sin egen fiktionalitet och i tolkningen 
av karaktärerna och förståelsen av ideologins roll och betydelse 
i det sena Sovjet. 

Som Žižek upprepade gånger har påpekat kan vi inte greppa 
ideologins verkningar i en motsättning mellan sanning och 
ideologi. I det sätt som verklighet och fiktion flyter ihop i ett 
medialt skådespel har ideologin fått en annan, uppryckt funk-
tion – inte av att förkroppsliga idéer utan av att på samma gång 
dölja och vidmakthålla dess bärande motsättningar – att till 
synes förena dem i en ”som om” logik.16 Det är inte så underligt 
att media får en bärande roll i detta samhälle, eftersom media 
bekräftar och befäster den teknologiska utvecklingen samtidigt 
som den just på samma gång döljer och visar, undergräver och 
vidmakthåller ideologin, historien, universiteten, traditionen, 
och i slutändan verkligheten och känslan av autenticitet. För vad 
media om och om igen iscensätter är en känsla av verklighet och 
autenticitet – i alla shower visas inte bara människors djup-
aste ”äkta” känslor, utan också dess sammanbrott och förvand-
lingar som sanna på scen, i ett spektakel. Vad vi ser är egentligen 
upprepade autofiktioner som döljer (fiktiva) ideologiseringar, 
vilket visar behovet av att just tänka fiktionen som fiktion, och 
ideologin som ideologi – igen och igen och igen, i synnerhet när 

16 Marcia Sá Cavalcante Schuback utvecklar den idé i ett flertal skrifter, däribland 
Lovtal till Intet (Göteborg: Glänta, 2006). 
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den inte vill visa sig som sådan. Det är i samma logik som det 
sovjetiska arvet lever vidare på en medial och fiktiv nivå och ex-
ploateras av makten för nostalgi, som legitimering av ett auk-
toritärt system, och för ett stärkande av patriotism som i sin tur 
döljer en grym neoliberal korrumperad kapitalism. Vad det i 
slutändan talar om är inte bara bakgrunden till de enorma 
svårigheter som forskningen i Ryssland upplever idag, svältfödd, 
kringskuren och berövad sin roll i samhället. Det visar också hur 
problematisk politiseringen av det sovjetiska arvet är, eller av arv 
överhuvudtaget, eftersom det sätt som arv, minne och historia 
används som ideologiska instrument i en nyliberal ekonomi i 
slutändan paradoxalt nog döljer såväl en diskontinuitet i för-
hållande till arvet som en nivellering av själva arvets egentliga 
innehåll som gör att vi egentligen bör diskutera dess fortsättning 
i andra termer. Med andra ord, eftersom kritiken verkar som 
starkast när den kommer inifrån eller åtminstone utifrån en 
rådande ordning är det inte det sovjetiska arvet i sig vi bör dis-
kutera, utan konsekvenserna av dess destruktion och formerna 
för dess fortlevnad i den neoliberala agenda som råder i dagens 
Ryssland. 
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Högre utbildning som träning i uppmärksamhet 

SHARON RIDER 

Denna essä består av fem delar. Jag inleder med ett personligt 
vittnesmål om hur jag kom in på frågor rörande högre utbild-
ning och forskning. Sedan kommer jag att ge en kort bakgrund 
till den problematik som är mitt huvudtema. Den tredje delen 
utgör en mer ingående problemformulering, vilken i sin tur 
kommer att leda in i en diskussion om temat uppmärksamhet 
och, i sista delen, uppmärksamhetens förhållande till tid och 
plats. 

Vad har en så till synes världsfrånvänd disciplin som teoretisk 
filosofi, det vill säga ämnen såsom kunskapsteori, språkfilosofi, 
medvetandefilosofi, att säga om konkreta problem som rör 
högre utbildning, akademisk frihet, humanioras ställning på 
arbetsmarknaden och dylikt? En hel del, tror jag. Sedan 1920-
talet har filosofisk antropologi med rötter i Immanuel Kants 
praktiska antropologi och Ludwig Feuerbachs antropologiska 
teologi och förknippad med namn som Max Scheler, Martin 
Buber, Ernst Cassirer och Paul Ricoeur1 kommit att bli ett sam-
lingsnamn för ett sätt att förhålla sig till frågor om kunskap, 
tänkande, vilja, omdöme med mera där det mentala inte förstås 
psykologiskt, som skeenden i huvudet, utan som någonting som 
visar sig dagligen i specifika mänskliga institutioner och prak-
tiker och som inte är reducerbart till, eller härlett ur, breda socio-

1 Immanuel Kant, Anthropology from a Pragmatic Point of View, övers. Robert 
Louden (Cambridge: Cambridge University Press 2006); Max Scheler, The Human 
Place in the Cosmos, övers. Manfred S. Frings (Evanston, Ill: Northwestern University 
Press, 2008); se även Martin Buber, ”The Philosophical Anthropology of Max 
Scheler”, Philosophy and Phenomenological Research, vol. 6, nr 2, 1945, s. 307–321; 
Martin Buber, The Knowledge of Man. A Philosophy of the Interhuman (New York: 
Harper & Row, 1965); Ernst Cassirer, An Essay on Man. An Introduction to a 
Philosophy of Human Culture (New Haven: Yale University Press, 1944) och Paul 
Ricoeur, Philosophical Anthropology, red. Johann Michel & Jérôme Porée, övers. 
David Pellauer (Cambridge: Polity, 2016). 
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logiska kategorier eller begrepp. Ur ett filosofiskt-antropologiskt 
perspektiv kan man, menar jag, finna att källan till många 
problem i dagens utbildningssystem kan spåras till vissa grund-
läggande missförstånd kring tänkandets villkor. 

En morgon för elva år sedan vaknade jag och insåg att jag nu 
var prodekanus för historisk-filosofiska fakulteten i Uppsala, ett 
uppdrag som jag sedan hade i sex år. Under den tiden blev det 
för mig klart att några av filosofins huvudfrågor faktiskt rörde 
riktiga problem, problem som skulle lösas praktiskt, bland annat 
frågan om kunskapens möjlighetsbetingelser och begränsning-
ar, kunskapens förhållande till vanligt förstånd, vetenskaplig-
hetens relation till metod, och relationen mellan språkbruk och 
begripliggörande. Som prodekanus hade jag ju ansvar för forsk-
nings- och undervisningskvaliteten vid fakulteten (vilket reser 
frågor om normativitet), jag skulle också respektera den akade-
miska autonomin (som rör villkoren för tänkandet) men även 
se till att vi agerade enligt lagar och förordningar i vår roll som 
myndighet, och jag skulle ibland fälla omdömen i frågor som 
berörde olika fält och expertisområden utanför mina egna, till 
exempel i anställnings- och befordransärenden. Alltså kom 
många av filosofins teoretiska frågor att bli högst konkreta och 
kännbara i min vardagliga yrkesutövning. Jag upptäckte att jag 
var genuint tveksam och undrade: ”Vad håller vi på med egent-
ligen?”, ”Varför gör vi som vi gör?”, ”Borde vi kanske göra det vi 
gör på ett helt annat sätt?”, ”Eller borde vi rakt av göra något helt 
annat?” På så vis kom högst praktiska spörsmål att inverka på 
mitt tänkande, och därmed på min akademiska gärning som 
lärare och forskare i filosofi. Men det var samtidigt stärkande att 
erinra sig att sådana frågor rörande den högre utbildningens mål 
och mening på ett eller annat sätt har upptagit ett antal filosofer 
under 1900-talet, även om de akuta frågorna inte gällde historia, 
utan nuet och den nära framtiden. Och det är där jag tar min 
utgångspunkt i det som följer. 
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Bakgrund 

På senare tid har psykologisk forskning funnit evidens för att 
grundläggande kognitiva förmågor som har att göra med 
begreppsbildning, analogt tänkande, slutledning, perspektiv-
skifte, empati och kritisk distans, vilka har utvecklats i samband 
med att en större del av mänskligheten har lärt sig läsa och 
skriva, riskerar att försämras generellt under de kommande 
åren. I den digitala tidsåldern, menar vissa, kommer ett ”hyper-
aktivitetssyndrom”, ADS (attention deficit syndrom), att spridas 
i breda befolkningsgrupper. Sherry Turkle, professor vid MIT i 
sociologi och personlighetspsykologi, påstår att kognitiv för-
sämring, eller åtminstone störningar, som har uppstått i köl-
vattnet av vår tids digitala innovationer kommer att bli ett akut 
problem för samhället om vi inte tar dem på allvar.2 Maryanne 
Wolf, forskare på UCLA som har studerat hur läsning påverkar 
hjärnan, konstaterar att kretsarna i hjärnan som har att göra 
med våra högre funktioner inte är genetiskt programmerade på 
samma sätt som seendet och hörseln, utan de kräver en akti-
verande miljö för att utvecklas överhuvudtaget.3 Hjärnan anpas-
sar sig till de specifika kraven som miljön ställer, till exempel 
olika skriftsystem eller medier. Om ett snabbt så kallat ”multi-
taskande” för att hantera stora mängder information är nöd-
vändigt eller åtminstone en fördel i dagens digitala medie-
landskap, kommer våra högre kognitiva funktioner att gradvis 
anpassa sig till denna digitala miljö. Wolf hänvisar till en UCLA-
kollega, psykologen Patricia Greenfield, som ser ett motsats-
förhållande mellan utvecklingen av förmågan att ”läsa digitalt” 
och den sortens tänkande som utvecklades tillsammans med 
analogt läsande. Det handlar inte bara om att digitalt läsande 
leder till det som kallas för ”kognitiv rastlöshet”, utan otålig-

2 Sherry Turkle, ”How to Teach in an Age of Distraction”, The Chronicle of Higher 
Education 2 oktober 2015. 
3 Maryanne Wolf, ”Skim Reading is the New Normal. The Effect on Society is 
Profound”, The Guardian 25 augusti 2018. 
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heten är snarare ett symptom på något mycket djupare, näm-
ligen en oförmåga att ägna sig åt långa, krävande texter, eller att 
följa komplicerade resonemang, oavsett om det handlar om 
skönlitteratur, vetenskapliga studier på högre nivå, försäkrings-
brev, skattetabeller eller ”krångliga” förklaringar av samman-
satta frågor som exempelvis ska tas upp i en folkomröstning. 

Många studier har visat att nedgången i läsförståelse bland 
gymnasiestudenter på högre nivåer liksom bland högskolestu-
denter tycks ha ett samband med ökad skärmtid. Wolf refererar 
till ett par slående studier. En undersökning utförd av psyko-
loger i Stavanger, Norge, indikerade att studenter som läser 
material i tryckt form uppvisade en bättre förmåga att förstå 
delar av en helhet i en bestämd ordningsföljd och rekonstruera 
texters handling i kronologisk ordning jämfört med studenter 
som läste samma material på digitala plattformer. Vid univer-
sitetet i San Jose har en serie studier visat att den nya normen för 
läsning är ”skimmande”, det vill säga snabbgenomsökning 
och ”scanning” av vissa ord. Många studenter använder idag ett 
rumsligt F- eller Z-mönster när de läser: de ”samplar” första 
raden, för att sedan skumma i texten på jakt efter vissa signalord. 
Denna tidsbesparande funktion eliminerar förstås läsningens 
naturliga komplexitet. Forskare anknutna till Stavangergrupp-
en, Karin Littau, Andrew Piper och Anne Mangen, betonar det 
tryckta ordets fysikalitet. Själva sinnligheten i läsningen, menar 
de, ger läsningen en ”därhet”, en situering i tid och rum, vilken 
fordrar ständiga modifieringar och omprövningar av texten, 
vilket Piper kallar för en ”upprepningens teknologi, förmågan 
att gå tillbaka, kontrollera och värdera det som man just har 
läst”. Enligt Piper motverkar avsaknaden av en rumslig ”därhet” 
därför eftertanke och besinning.4 

Det är lätt att förstå sådana ”forskningsrön” eller påpekanden 
som om de vill vara uttryck för värderingar: ”tryckta texter är 
bra, det digitala är dåligt”. Men det är inte alls poängen. Frågan 

4 Se t.ex. Andrew Piper, Book Was There (Chicago: Chicago University Press, 2012). 
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är snarare hur vi läser oavsett mediet, och hur dessa föränd-
ringar i hur vi läser speglar varför vi läser, vilken funktion läs-
ningen har. Det som dessa forskare påpekar är helt enkelt att en 
snabb och skummande läsart innebär att vi är mindre invol-
verade i ett djupare och mer komplext tänkande. Det betyder 
inte att tekniken att skumma alltid är ofördelaktig. Tvärtom, 
givet hur överösta vi är med information dygnet runt, är det en 
klar fördel, ja, till och med en nödvändighet, att vi har utvecklat 
ett sätt att hantera och orientera oss i den nya mediala livsmiljön. 
Risken är dock att denna nyligen utvecklade och preparatoriska 
sållningsförmåga går från medel till mål och därför stegvis kan 
komma att ersätta vår kapacitet till intensiv analys, reflektion 
och självkorrigering. Kort sagt, vi ska inte ta koncentration, 
fokusering och uppmärksamhet för givet. I dessa dagar bör vi 
kanske mer än någon gång tidigare uppmärksamma villkoren 
för själva vår uppmärksamhet, och vad det kan säga om vår livs-
form. Redan Aristoteles betonade den grundläggande skill-
naden mellan att se och att titta, mellan att höra och att lyssna. 
Motsvarighet när det gäller läsning kan kanske vara skillnaden 
mellan att skumma och att begrunda. 

Undervisningens form och filosofins innehåll 

I vår tid har det blivit närmast ett krav att föredrag och före-
läsningar ackompanjeras av bilder, gärna korta filmer, även när 
själva innehållet knappast blir mer nyanserat av att det sum-
meras i ett antal Powerpointrubriker. Förvisso är det fortfarande 
vanligt inom filosofiämnet att man håller ett föredrag utan 
multimedia. I andra fält har det däremot blivit närmast en sine 
qua non för akademisk professionalitet. En ung kollega i utbild-
ningsvetenskap var förfärad när jag höll en plenarföreläsning 
utan bilder. Inom hennes ämnesområde skulle det uppfattas 
som respektlöst, som om man var lat eller inte brydde sig om att 
förbereda sin presentation. Att tänka ut vad man vill säga, kon-
trollera citat och hänvisningar, vrida och vända på ord när man 
skriver ett föredrag, räknas inte som förberedelse i samma 
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mening som att göra en snygg design. Denna reaktion förvånade 
mig, eftersom vi filosofer av hävd  hyser en rätt stor tilltro till 
diskursivitet. Ända sedan Sokrates dagar har filosofin inte gjort 
något annat än försöka tänka genom tänkandet, begripa be-
grepp, orda om ord. Naturligtvis utnyttjade även Sokrates ibland 
andra media. Han kunde, till exempel, rita streck på marken, 
såsom han gjorde i Platons dialog Menon, för att hjälpa en slav-
pojke att lösa ett geometriskt problem. Men huvudsakligen 
hängde Sokrates på torget och pratade med folk. Ibland kan det 
naturligtvis vara till stor hjälp för ens samtalspartner eller publik 
om man åskådliggör argumentens huvudstruktur genom mo-
deller, dispositioner, nyckelord och rubriker. Men detta numera 
närmast obligatoriska tillvägagångssätt har dock ett par all-
varliga brister. För det första, har sådana hjälpmedel en tendens 
att ge ett falskt intryck av att ett argument är rigoröst bara för att 
det går att visualisera i en symmetrisk bild eller organisera under 
siffror och rubriker, som om strukturen vore själva innehållet. 
Man skulle förstås kunna nyansera ens rubriker och nyckelord 
genom att visa upp subtiliteterna på själva bilderna. Problemet 
är att i så fall förloras själva vitsen med visuell representation, 
nämligen åskådlighet. Man skulle ju i stället bara kunna prata 
på, utan bilder. Men det är ett annat problem som jag vill tema-
tisera här, eftersom det är själva ämnet för denna essä. Jag menar 
att själva ansträngningen att inte bara höra utan lyssna till och 
begrunda ett resonemang, att anteckna det viktigaste för sig själv, 
det som man själv uppfattar som rätt, eller fel, oklart, tveksamt 
eller trivialt, och frågorna, dubierna, och reflektioner till vilka 
dessa  leder, är essensen i  den högre utbildningen och kul-
tiveringen av de högre kognitiva förmågorna. Och utbildning 
och tänkande hör intimt ihop, som den amerikanske filosofen 
John Dewey skulle säga, eftersom vi lär i den utsträckning som 
vi tänker. Förmågan att vara uppmärksam och rikta sin upp-
märksamhet är kanske en medfödd mänsklig kapacitet, men den 
behöver kultiveras, den behöver en miljö där den övas upp, 
praktiseras, och utvecklas.  
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Bebisar märker saker. De kan vara fascinerade, ja helt absorb-
erade, av ett roligt ljud eller en spännande bild. Men det är inte 
samma sak som att avsiktligt välja att sätta inom parentes allt 
som kan distrahera en från att fokusera på något man vill under-
söka eller bättre förstå. Det senare innebär att man ägnar sig åt 
ett slags självdisciplin, för att kunna följa en tanke från början 
till slut. Man skulle till och med kunna beskriva den väster-
ländska filosofins och vetenskapens historia som ett utdraget 
försök att formulera, upptäcka eller uppfinna en metod som 
skulle hålla tänkande på spåret. Diaeresis, den analytiska prin-
cipen som är så central i Platons senare dialoger,5 användes som 
ett medel för att uppnå en definition för något, dela upp detta 
något i två delar, eliminera ett alternativ, och upprepa samma 
procedur tills man kommer till en slutpunkt där man kan upp-
täcka sakens kärna. Eller så kan man tänka på Descartes meto-
dologiska tvivel, det vill säga försöket att hitta en grund som inte 
kan ifrågasättas, och som därmed kan utgöra en grund på vilken 
vi kan bygga och söka kunskap. Även David Humes experi-
mentella metod, Immanuel Kants kritiska filosofi, G.W.F. 
Hegels dialektik, Karl Poppers kritiska rationalism och Her-
mann Weyls ”besinning”, kan sägas höra hit.6 Men det mest 
ambitiösa bidraget till filosofin när det kommer till just ”upp-
märksamhet”, utgörs nog av Edmund Husserls försök att bygga 
ett helt filosofiskt system på att ringa in vad det är att avse och 
uppmärksamma, som bland annat innebär att uppmärksamma 
själva akten av att avse och uppmärksamma, och därmed det 
väsentliga i tänkandets innehåll. Här finns inte utrymme att i 
detalj utveckla Husserls fenomenologi eller teorin kring reduk-
tionen men jag vill erinra om att just ”uppmärksamhet” på olika 
sätt har varit en central fråga för filosofiskt och vetenskapligt 

5 Till exempel i Faidros, Sofisten, Statsmannen och Filebos, men även i Lagarna och 
Timaios. 
6 I denna namnkunniga skara är kanske Herman Weyl mindre känd. Hans idéer om 
besinning återfinns i bl.a. ”Insight and Reflection”, T. L. Saaty & F. J. Weyl (red.), The 
Spirit and Uses of the Mathematical Sciences (New York: McGraw-Hill, 1955), s. 281– 
301. 
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tänkande, och att denna fråga definitivt är knuten till grundlägg-
ande problem i undervisning, inlärning, och utbildning. Vad jag 
vill diskutera är hur uppmärksamhet gör högre utbild-
ning ”högre”. I följande avsnitt kommer jag att utveckla den idé 
om uppmärksamhet som jag har tecknat bakgrunden till. Där-
efter kommer jag att diskutera uppmärksamhetens möjlighets-
villkor, vilket i sin tur leder till några reflektioner kring tid, rum 
och om tänkandets ”därhet”.  

Att uppmärksamma uppmärksamhet 

Låt mig först helt kort återvända till Kant. Hans stora verk om 
estetik, Kritik av omdömeskraften hamnade länge i skuggan av 
hans tidigare kritiker, Kritik av det rena förnuftet och Kritik av 
det praktiska förnuftet.7 Men sedan mitten av 1900-talet har 
Kants tankar om omdömet kommit att bli vägledande för nya 
teoribildningar i bland annat politisk teori. Men här finns det 
också mycket att hämta när det gäller frågor rörande utbildning 
och kognitiv utveckling. Vi kan börja med att notera något som 
Kant beskriver som ”den kosmopolitiska tankeförmågan”, eller 
”världsmedborgarens omdömesförmåga”. Kant menar att det 
fria utbytet av idéer och värderingar är en konsekvens av, och 
samtidigt en förutsättning för, utövningen av omdömesför-
mågan. I ett berömt stycke i Kritik av omdömeskraften, § 40, 
diskuterar Kant olika bemärkelser i vilka man kan tala om ett 
gemensamt mänskligt förstånd, vilket bland annat uttrycks som 
tre maximer eller levnadsregler för det upplysta tänkandet. De 
tre maximer Kant lägger fram uppmanar var och en att 1) tänka 
själv; 2) tänka i envars ställe; och 3) alltid tänka i samklang med 
sig själv. Han döper dessa maximer till det fördomsfria tänk-

7 Immanuel Kant, Kritik av det rena förnuftet, övers. Jeannette Emt (Stockholm: 
Thales, 2004); Kritik av det praktiska förnuftet, övers. Fredrik Linde (Stockholm: 
Thales, 2004); Kritik av omdömeskraften, övers. Sven-Olov Wallenstein (Stockholm: 
Thales, 2003). 
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andets maxim, det utvidgande tänkandets maxim respektive det 
konsekutiva tänkandets maxim.8 

Att tänka själv är att tänka aktivt och autonomt. Kant menar 
att det inte kan finnas något passivt förnuft. En sådan passivitet 
skulle utmärka ett heteronomt förnuft, det vill säga ett förnuft 
som inte följer sin egen lag utan låter sig underkastas förut-
bestämda omdömen (fördomar). Det självständiga, autonoma 
förnuftet innebär däremot ett engagemang, en ansträngning att 
inte låta sitt tänkande styras av andra eller något på förhand 
bestämt facit. Enligt Kant är den värsta fördomen av alla den att 
världens beskaffenhet är något som ligger utanför det mänskliga 
förnuftets fattningsförmåga. Anledning tills att just denna för-
dom är så farlig, menar han, är att den inaktiverar intellektet och 
lämnar oss förslavade av inre böjelser och yttre auktoriteter. 

Den andra maximen säger att vi ska tänka i envars ställe. Kant 
kallar den för det vidsynta tänkesättets maxim, som uppvisas 
hos den som höjer sig över det privata, den vars sinne har vidgats 
och som, oavsett dennes begåvning, kan lära sig att bortse från 
de subjektiva villkoren för sitt eget omdöme och reflektera uti-
från en allmän och universell ståndpunkt, vilket bara är möjligt 
om hen ser sig själv utifrån, från någon annans synpunkt. Kort 
sagt, upplyst eller utvidgat tänkande innebär att man klart och 
tydligt inser att var och en av oss, i egenskap av människa, har 
sina egna utgångspunkter och ogenomtänkta antaganden, och 
att dessa bara råkar vara sådana vi har anammat eller utvecklat, 
men de kunde samtidigt ha varit annorlunda om vi hade haft 
andra livserfarenheter, befunnit oss i andra situationer och så 
vidare. De flesta attityder och åsikter vi har kan och bör ifråga-
sättas av dem som har andra erfarenheter och därmed andra 
utgångspunkter. Den tredje maximen uppmanar oss att tänka i 
samklang med oss själva, det vill säga konsekvent. Men det 
konsekventa tänkandet, är enligt Kant det svåraste att följa, och 
kan egentligen bara uppnås genom en kombination av de första 

8 Kant, Kritik av omdömeskraften, s. 152ff. 
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två, och det kan endast ske efter att man under lång tid har varit 
så observant i försöken att följa dem att det har blivit en vana. 
Den första maximen handlar alltså om hur vi ska använda vårt 
förstånd, det andra om hur vi ska använda vårt omdöme och det 
tredje om hur vi ska använda vårt förnuft. 

Dessa grundläggande mänskliga förmågor kan kultiveras, 
enligt Kant, framför allt genom rätt sorts utbildning, en utbild-
ning som syftar till att förverkliga den mänskliga potentialen 
för självreglering (autonomi) hos både individen och i sam-
hället, och ytterst för hela mänskligheten. I anteckningarna till 
hans föreläsningar om pedagogik, säger Kant att resultatet av 
denna sortens träning är bildning: man bildar en personlighet 
eller en karaktär, någon som kan ta hand om sig själv, ta sin 
plats i samhället och samtidigt behålla en känsla för sin egen 
individualitet.9 För Kant handlar ett kosmopolitiskt tänkande 
inte om något specifikt innehåll, utan snarare är det så att den 
vars tänkande är utvidgat har lärt sig hur man tänker, inte vad 
man ska tänka. 

En slutsats av Kants idéer är att förmågan till ett fördomsfritt, 
öppensinnat och logiskt konsekvent tänkande inte kan uppstå 
av sig självt eller av en slump, utan kräver ansträngning. Ett 
upplyst tänkande är inte ett ämne i sig (”kritiskt tänkande”, till 
exempel), men däremot ett förhållningssätt och en förmåga som 
kan läras, danas och utvecklas genom övning. En sådan kapa-
citet bör vara målet med all utbildning, oavsett ämnesstoff. En 
sådan kapacitet kan inte läras ut eller läras in som en doktrin 
eller metod, utan den lärs genom övning inom en disciplin. 
Alltså bör alla discipliner på högre nivåer vara universalistiska i 
denna mening, de ska sträva efter att få studenten att kunna 
tänka själv, tänka från olika perspektiv och tänka konsekvent 
inom sitt gebit. Eftersom all högre utbildning överallt bör ha 

9 Immanuel Kant, Om pedagogik, övers. Jim Jacobsson (Göteborg: Daidalos, 2007). 
Den amerikanska filosofen Martha Nussbaum beskriver en liknande idé när hon 
talar om vikten av utbildning för mänsklig värdighet. Se t.ex. Cultivating Humanity. 
A Classical Defense of Reform in Liberal Education (Cambridge MA: Harvard 
University Press, 1998). 
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denna strävan, innebär det samtidigt ett arbete och en utmaning 
som kräver allas engagemang. Vi bör alla sträva efter att förverk-
liga våra egna och andras potential för opartiskhet i våra om-
dömen och universalitet i vårt förnuft. 

Den högre utbildning ska erbjuda en intellektuell utmaning 
som tvingar alla att tänka, aktivt, objektivt och logiskt. Student-
erna (liksom vi alla) ska vägledas till självinsikt, att förstå att våra 
egna idéer är villkorade, att kunna ifrågasätta dessa villkor, och 
med kritisk blick på sig själva liksom på sin omgivning korrigera 
eventuella felaktigheter, utan att någon auktoritet fastslår vilka 
tankar de får eller inte får tänka. 

Man konfronteras med främmande tankar i alla möjliga ut-
bildningssammanhang: EU-principer för skattereglering, axiom 
inom icke-euklidisk geometri, swahilisyntax, vissa passager i 
Kants tredje kritik, med mera. I samtliga fall handlar det om att 
lära sig hantera de utmaningar som svåra texter och tankar 
frambringar. Högre utbildning innebär då disciplinär träning i 
två avseenden: dels att behärska den disciplin man studerar, dels 
den självdisciplin som krävs för att acceptera att riktig förståelse 
innebär att man alltid måste vara beredd att tänka och att tänka 
om. Lärarens roll blir då för det första att få studenten med på 
den resa som riktigt tankearbete innebär, bland annat genom att 
komma till insikt om att allting kan prövas och omprövas, att till 
exempel inse att det man tror sig veta kanske inte är så väl 
grundat och att förstå vad som krävs för välgrundad kunskap. 
För det andra ska en bra utbildning få studenten att erinra sig 
det som hon kanske kan mycket väl utan att ha insett eller 
reflekterat över det (naturen i sin omedelbara omgivning, till 
exempel) på ett sådant sätt att hon kan kommunicera sin 
kunskap till andra och göra den begriplig för dem. För det tredje 
måste hon också kunna utsätta sina kunskaper för prövning från 
andra, genom att arbeta för att få sina tankar att hänga samman. 
Det är lätt att föreställa sig att detta sista steg är något enkelt. 
Men i praktiken är det väldigt svårt. Det är både arbets- och tids-
krävande.  
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Att inte låta sitt förnuft vila på gamla lagrar, utan att försöka 
uppnå och upprätthålla kraft i ens tankar, reell frihet i sitt 
tänkande, är en utmaning som förutsätter en viss vilja, och 
denna vilja har en tendens att sträcka sig bortom vad som är 
möjligt att veta. Denna tendens förvärras av att det finns gott om 
självutnämnda auktoriteter i media, i politik, i religiösa sam-
fund, och dessvärre, stundtals även i undervisningssalen, som 
gärna talar om för den kunskapstörstande hur och vad hon ska 
tänka. Alltså är den i särklass svåraste aspekten av ett upplyst sätt 
att tänka insikten i och erkännandet av detta att vara ”bild-
ad”, ”upplyst”, ”vidsynt”, ”logiskt sinnad”, ”rationell” inte över-
huvudtaget handlar om något förment innehåll, något faktum, 
några läror eller sanningar. Upplysningens beskaffenhet är 
tvärtom något rent negativt. Det handlar snarare om att indi-
viden, genom att tillämpa sitt eget förnuft, uppmärksammar 
villkoren för sina egna omdömen. Upplysningens innebörd är 
inget annat än en ständig självreglering och självkorrigering, 
eller helt enkelt självdisciplin. Inget mer. Det finns ingen läro-
plan för upplysning. 

Men samtidigt förutsätter allt tänkande och all förståelse 
något att tänka på och förstå. Inte bara en värld av saker och 
skeenden omkring sig, utan även andras tankar (om bland annat 
världens saker och skeenden). Denna dagliga konfrontation 
med världen omkring oss är så direkt och självklar att vi lätt för-
biser den, som luften vi andas. Av just denna anledning är den 
springande punkten i allt lärande och all intellektuell utveckling 
just uppmärksamhet. 

I dessa dagar av faktaresistens, post-sanningar och fake news, 
har frågan om hur vi grundar våra omdömen blivit akut. Det 
tycks finnas en allestädes närvarande ängslighet kring frågan om 
vad vi kan säga oss veta med säkerhet, en epistemisk atmosfär 
som uppmanar till en ironisk inställning till sanningsanspråk, 
uppgivenhet inför svårigheten att bevisa att påståenden faktiskt 
kan härledas till kunskap, logik eller förståelse, och att visa varför 
denna förankring bör avgöra vissa frågor. I dagens läge finns det 
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för varje faktum ett alternativt sådant. Det är i ljuset av denna 
situation som det som följer ska förstås. 

Kants karakterisering av tänkande är att det utgör en process 
för att fälla adekvata – lämpliga – omdömen, vilket implicerar 
att det inte bara är möjligt att fälla olämpliga, bristfälliga om-
dömen, utan att vi faktiskt gör det ibland. Jag kan bara lära mig 
från mina misstag. Att lära mig något betyder just att jag har 
korrigerat ett fel, fyllt en avgörande lucka, åtgärdat en brist i mitt 
tänkande. Jag kan bara känna igen vad det är att göra ett misstag 
om jag har gjort misstag förut. Och jag kan bara känna igen 
riktigheten i ett omdöme jag fäller på basis av att ha gjort det 
tidigare. Allt vi kallar för visshet vilar på tusentals tidigare om-
dömen. I Om Visshet, skriver Wittgenstein: 

§124: Jag vill säga: Vi använder omdömen som princip(er) för 
fällandet av omdömen. 

§128: Alltsedan barndomen har jag lärt mig att fälla om-
dömen så. Detta är att fälla ett omdöme. 

§162: Det som står i läroböcker, t.ex. i geografi, håller jag i all-
mänhet för sant. Varför? Jag säger: Alla dessa fakta har be-
kräftats hundra gånger om. Men hur vet jag detta? Vilken är 
min evidens för det? Jag har en världsbild. Är den sann eller 
osann? Den är framförallt substratet för alla mina forskningar 
och påståenden. De satser som beskriver den är inte alla i sam-
ma mån underkastade prövning.10 

Wittgenstein diskuterar här hur närmast allt vi har lärt oss kan 
ifrågasättas i olika delar, men vi skulle inte kunna betvivla allt i 
ett svep, för då skulle vi inte kunna veta ens vad det är vi betvivlar 
eller varför vi betvivlar något eftersom då skulle även våra skäl 
för att tvivla vara tvivelaktiga. Det som vi däremot skulle kunna 
göra är att erinra oss vad det var för skäl vi hade, troligen utan 
att ens tänka på det, för att tro att X är Y (till exempel att jorden 
är rund). Det som händer i så fall är att vi fokuserar på något vi 

10 Ludvig Wittgenstein, Om visshet, övers. Lars Hertzberg (Göteborg: Daidalos, 1992). 
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inte hade skäl att reflektera över förut. Vad vi gör då är att upp-
märksamma våra antaganden som ligger till grund för vårt om-
döme, för att se om a) vi verkligen hade skäl att tänka så; b) om 
dessa skäl, när vi väl reflekterat över dem framstår som goda, i 
vilket fall vi inte längre har skäl att tvivla över det vi trodde oss 
veta eller lärt oss. Alltså handlar alltihop om uppmärksamhet. 
Uppmärksamhet på vad? Jo, på vårt eget tänkande, om något i 
världen – något vi har sett, hört, eller läst som var nytt, okänt 
eller obekant – som fångade vår uppmärksamhet. Visshet eller 
säkerhet är inte något vi så att säga får ”gratis” när vi har slukat 
i oss ”fakta” eller ”kunskap”, utan det är ett tillstånd vi befinner 
oss i när det inte finns utrymme för eller anledning till tvivel, 
antigen för att det, som i de flesta fall, i praktiken inte går att 
tvivla på riktigt (”är det en korrekt iakttagelse att jag pratar just 
nu?”) eller för att vi faktiskt har haft anledning att tvivla men, 
efter att ha tänkt genom problemet och vägt olika argument och 
bevis, kommit fram till att vi ändå är säkra på saken. Innebär 
denna visshet då att ingen ny iakttagelse eller evidens kan skaka 
om vad jag tror? Tvärtom, om vi inte kunde ändra våra ”viss-
heter” skulle det innebära slutet på allt tänkande och allt lärande. 
Men vissa frågor kan läggas åt sidan för det enkla skälet att allt 
talar emot, och inget talar för. Wittgensteins exempel här är en 
galning som påstår att jorden är exakt 150 år gammal. 

Å ena sidan har vi med andra ord inget val när det gäller att 
ta en massa saker för givet, saker som vi helt enkelt måste accep-
tera utan vidare. Vi måste börja någonstans, och detta någon-
stans är allt vi har lärt oss från barnsben: vårt modersmål, 
vårt ”begreppssystem”, till exempel hur vi delar upp världen i det 
som räknas som mat, transportmedel, möbler. Vi måste också ta 
för givet många av våra procedurer för att bekräfta eller mot-
bevisa, de fora och institutioner vi har för att lösa dispyter till 
exempel (vetenskapliga tidskrifter som prövar akademiska rön 
och problem, domstolar för juridiska tvister), och så vidare. Å 
andra sidan kan man säga att när vi väl kommit till den punkt 
då vi räknas som psykologiskt och juridiskt vuxna hålls vi an-
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svariga för våra tankar och handlingar. Vi förväntas kunna göra 
egna bedömningar i våra yrkesliv liksom i våra privata och 
sociala liv. Och som ett medel för att utveckla sådant ansvar 
borde den högre utbildningen stå i tjänst. Den färdigutbildade 
läkaren kan inte försvara en felbehandling av en patient genom 
att nämna att hen var trött just den vecka första året på läkarut-
bildningen då läraren gick igenom nervsystemet. Den legitimer-
ade gymnasieläraren kan inte ursäkta egna kunskapsluckor 
genom att påpeka att alla tycker ju att tysk grammatik är jobbig 
då hennes elever inte kan böja starka verb. Man kan ha över-
seende med denna typ av nonchalans om det handlar om barn, 
eftersom det är föräldrar och lärare som ska se till barnet inte 
sover under skoltiden, att hon förstår att man inte kan lära sig 
ett helt främmande språk ordentligt utan att någon gång plugga 
in grundläggande grammatiska former. Men den högre utbild-
ningen handlar delvis om att bli myndig, att lämna den barnsliga 
nonchalansen och ta kommando över sina egna förmågor och 
brister, vilket kräver att man först gör en sondering av det man 
kan och inte kan, det man fattar och inte fattar. Detta är, som vi 
noterade tidigare, en arbetskrävande och stundtals obehaglig 
uppgift, och det tar tid. Att ha en verklig förståelse för något 
betyder att man har skäl för att tänka som man gör. Och, 
emedan skäl är något som går att formulera, förutsätter en sådan 
artikulering att ens tankar hänger ihop på ett sådant sätt att man 
kan härleda varifrån ens idéer kommer. Att ge skäl för hur man 
vet något är att erkänna att det finns något som är skäligt, till 
skillnad från att utgå från att det räcker med att säga: ”jag bara 
tycker det”, ”alla vet ju det”, eller ”så känns det”. Att bedöma 
något är inte detsamma som att fortsätta tycka samma sak, eller 
tycka som andra, eftersom en bedömning innefattar ett eller 
flera moment av övervägande gentemot en standard, regel eller 
princip. Till skillnad från det som vi råkar tycka, känna eller 
anse, vilket är impulser som vi alla har med oss från tidig barn-
dom, härrör insikter och bedömningar ur ett mödosamt arbete 
med ifrågasättande, övervägande, begrundande och självkor-
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rigering. Detta är de viktigaste ”generella färdigheter” som ska 
tränas i den högre utbildningen, oavsett ämnesområdet. 

Traditionen som en tid och plats för tänkande 

Även den spanske filosofen Ortega y Gasset betonar i Univer-
sitetets uppgift att all högre utbildning syftar till det generella.11 
Han menar att kunskap som sådan utgör och ingår i ett idé-
system om människan och världen som i sig utgör ett rättesnöre 
för livet under en viss epok. Att vara ”bildad” är, för Ortega, att 
förstå samtidens ”kultur” i allmänhet och att ”ha ett grepp” om 
detta idésystem. I ljuset av denna bildningsidé utgör yrkes-
träning, liksom forskning, något helt annat än bildning. Både 
yrkesutövande och forskning kan bedrivas helt utan insikt i 
detta idésystem, det vill säga utan ”kultur”. Det hjälper inte ett 
dugg att man klistrar på lite moderna språk, eller en kurs i etik, 
på en verksamhet som inte syftar till att lära ut idésystemet i dess 
helhet. Det kan framstå som fint men blir bara ytligt eller 
bornerat, det blir bara ett ornament utan verklig funktion. Det 
leder ingenvart.12 

Det är viktigt att påpeka att Ortega anser att vetenskap 
är ”människans mest magnifika skapelse”, som hör till hen-
nes ”mest sublima bedrifter”.13 Men han menar att dess framtid 
hänger på att vetenskapsmannen har en riktig insikt i vilken vik-
tig institution vetenskapen egentligen är, bortom dess praktiska 
nytta och de senaste metoderna, så att han kan kommunicera 
denna förståelse till nästa generation. Det moderna samhället 
behöver vetenskapsmän, precis som det behöver professionella. 
Men det behöver också kompetenta medborgare, vars om-
dömesförmåga påverkar andra. Om den högre utbildningen ska 
erbjuda träning för den sortens yrke som kräver ett gott om-
döme i praktiska frågor, som ytterst grundas i forskning och 

11 José Ortega y Gasset, The Mission of the University, övers. Howard Lee Norstrand 
(New York: Routledge, 1946). 
12 Ortega y Gasset, The Mission of the University, s. 42f. 
13 Ortega y Gasset, The Mission of the University, s. 60. 
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teoretiska kunskaper, bör denna träning innefatta en utbildning 
i det generella idésystem som beskriver världen och människan 
så långt teoretisk forskning har kommit. Denna slags träning är, 
enligt Ortega, universitetets huvuduppgift. Den yrkeskunnige 
som saknar grundläggande insikter i ”vad vi numera vet”, uti-
från den moderna fysiken, genetiken, historieskrivningen eller 
filosofin, och som inte har någon aning hur ”vi” har kommit att 
veta det, är inte högutbildad i egentlig mening. I avsaknad av 
träning i sin tids tankevärld, det vill säga, som obildad, kommer 
hen att vara en mindre kompetent läkare, domare, apotekare, 
lärare eller ingenjör, trots alla år vid universitetet. Hen kommer 
att vara begränsad i sitt medvetande utifrån sin begränsade för-
ståelse av den värld hen är satt att verka i. Som medborgare kom-
mer även hens politiska åsikter att vara helt oförankrade. 
Observera att ”allmän kultur” för Ortega är något specifikt. Det 
är inte ett destillat av ”alltihop”, lite av det ena, lite av det andra. 
Den ”allmänna kulturen” har en definition och ett fokus som 
hänger samman med vår plats i världen. 

I stället för att prata om själva innehållet i den högre utbild-
ningen har jag velat fokusera på idén att vissa aspekter av den 
högre utbildningen är mer centrala, medan andra är mer peri-
fera. När jag säger detta åsyftar jag formen för utbildning, inte 
de specifika undervisningsämnena. Det som jag har argumen-
terat för som det centrala är en uppövad förmåga för självkor-
rigering, vilket är det som gör det möjligt att ta ansvar (jag kan 
inte ansvara för något som jag inte mäktar över). Poängen är att 
lära sig kunna ange skäl för vad man säger, skriver, tycker, häv-
dar, och att kunna grunda sina idéer och kommunicera sina 
resonemang är att lära sig utöva sitt eget omdöme. För att kunna 
göra det, måste man erkänna den absoluta nödvändigheten i att 
uppmärksamma och inte väja för nya, svåra och kanske till och 
med störande idéer, sådana som kan skaka om en i grunden. 
Men det innebär sannerligen inte att vilka principer som helst 
för tänkande eller handling är av lika värde, eller att det ”allra 
senaste”, på grund av dess aktualitet, är av större värde. Tvärt-
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om, vissa principer har utövats över generationer, och får accep-
teras som auktoriteter. Simone Weil menar att traditionens auk-
toritet i detta sammanhang inte är något hotfullt, främmande 
eller fientligt, snarare älskat som tillhörande dem som följer dess 
principer. Sådana regler eller principer bör vara så stabila, all-
männa och begränsade i antal att de ska gå att omfatta en gång 
för alla, och man ska inte vara tvungen att överväga och be-
grunda dem varje gång ett beslut måste tas.14 Weil jämför tradi-
tionens styrka med vanan av att inte äta äckliga eller giftiga 
saker, en vana som från början är inlärd men som för en normal 
vuxen människa inte upplevs som en begränsning av hennes fri-
het när det gäller mat. Bara ett barn känner en sådan begräns-
ning, säger hon.15 Det som vi efterlyser i utbildning är en ut-
vecklad förmåga att känna igen, och när det är påkallat, granska 
rötterna till ens egna tankar. Självkorrigering blir alltså ett vane-
mässigt beteende, där individen inte upplever sin tankemöda 
som ett pålagt åläggande eller en utifrån kommande begräns-
ning, utan som ett uttryck för sin individualitet och frihet. 

Jag nämnde tidigare att villkoren för vårt tänkande är till-
fälliga. Med detta menar jag att det språk jag lärde mig under 
barnaåren, mina sociala och ekonomiska förutsättningar under 
uppväxten, hur miljön omkring mig såg ut, kunde ha varit på ett 
annat sätt, och därmed skulle mina mest grundläggande refe-
renspunkter i princip kunnat vara annorlunda. Inte desto 
mindre var de som de var. De utgör jordmånen ur vilken alla 
mina idéer, förhoppningar, böjelser och antaganden spirade. En 
högre utbildning som syftar till att vara ”kosmopolitisk” eller 
som vi säger idag ”global” i meningen att den kunskap den 
alstrar och förmedlar inte är villkorad, inte tillhör en viss plats 
vid en vis tid under vissa förutsättningar, kan inte utgöra en 
förädling av en kunskapsförmåga som av nödvändighet är rotad. 
I bästa fall kan den lägga på nya lager av information eller ytliga 

14 Simone Weil, The Need for Roots. Prelude to a Declaration of Duties toward 
Mankind, övers. Arthur Wills (New York: Routledge, 1952). 
15 Weil, The Need for Roots, s. 13. 
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färdigheter, men sådana kunskaper blir sällan en integrerad del 
av studentens tänkande. Sådana kunskaper hänger löst. Weil an-
märker att många tror att en liten bondpojke idag som går i 
mellanstadiet vet mer än Pytagoras gjorde eftersom han kan 
upprepa som en papegoja att jorden kretsar kring solen. Men 
faktum är att pojken inte längre tittar på himlen. Solen som man 
i klassrummet berättar om för honom har inte det minsta sam-
band med solen som han kan se. Han är avskuren från det uni-
versum som omger honom. Weil beklagar att skolbarn studerar 
geometri som ett spel, eller för att få höga betyg, inte för att söka 
sanning. De flesta av dem, menar hon, 

kommer alltid att förbli ovetande om sakförhållandet att när-
mast alla våra handlingar, de enklaste såsom de mest om-
dömesgillt integrerade, är tillämpningar av geometriska prin-
ciper; att det universum som vi bebor är ett nätverk av geo-
metriska relationer, och att vi såsom skapelser i tid och rum är 
bundna till geometrisk nödvändighet. Denna geometriska nöd-
vändighet framställs för barnen på ett sådant sätt så att det 
snarare framstår som godtycklig. Men vad kan vara mindre 
begripligt än en godtycklig nödvändighet?16 

Man behöver inte omfamna Weils platonska syn på geometri för 
att erkänna att sättet på vilket geometri lärs ut är som en teknik 
som värderas efter dess nyttighet. Men även om geometri-
undervisning i denna mening fortfarande är oumbärlig för vissa 
syften, framstår den som just en teknik, snarare än som grund-
läggande för vårt idésystem, för att använda Ortegas term. Om 
den däremot läggs fram som en klenod, som den sublima gåva 
från antiken som varsamt har omhändertagits över generationer 
för att vi, just dessa barn som lär sig den nu, ska kunna förstå 
och beskriva den rumsliga värld som omger oss, framstår den 
varken som godtycklig eller begränsande. Snarare skulle dess 
nödvändighet framstå som verklig, det vill säga, en sanning om 

16 Weil, The Need for Roots, s. 69. 
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världen. För även idén att det kan finnas alternativa geometrier 
eller bassystem kräver att vi har en enklare och mer familjär eller 
traditionell idé om vad det betyder att mäta eller multiplicera, 
såsom vi får från skolböcker. 

Innebär det då att undervisning bör sträva efter att anpassas 
till studentens personliga erfarenhet? Knappast, om det betyder 
att man slutar med demonstrationer. Demonstrationer är geo-
metri. Tar vi bort dem, är allt som är kvar formler, utan verklig 
bäring för studenterna. Men demonstrationer och levd erfar-
enhet står inte i konflikt med varandra. Utan någon levd er-
farenhet skulle inte demonstrationer demonstrera något. Weil 
ger ett exempel på hur denna typ av instruktion skulle se ut. 
Läraren skulle säga: 

Här får ni ett antal uppgifter att utföra (att konstruera föremål 
som uppfyller de och de villkoren). Vissa av dem är möjliga 
och vissa är omöjliga. Utför de som är möjliga, och när det 
gäller dem som du inte kan utföra, måste du kunna tvinga mig 
att erkänna att de är omöjliga.17 

Vad åstadkommer man då med ett sådant sätt att undervisa? 
Weil menar att om studenten lyckats utföra uppgiften, utgör det 
själva beviset, men om uppgiften är omöjlig, finns det ingen 
bevisning, vilket innebär att ett rättfärdigande, en demon-
stration, är nödvändig. Detta gör att studenten verkligen förstår 
vad ”omöjlig” betyder. Det blir konkret för studenten. Genom 
bevisningen, lär hon sig skillnaden mellan ”jag kan inte” och 
”det kan inte göras”. 

Slutord 

Vad jag ovan velat säga kan sammanfattas i termer av nöd-
vändigheten av att vi erinrar våra studenter om vad det innebär 
att vara uppmärksam, att förbinda sig att komma till rätta med 

17 Weil, The Need for Roots, s. 69. 
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en fråga eller ett problem. Det kan innebära att man visar läraren 
och sig själv att man kan lösa ett problem utan ett facit. Eller det 
kan innebära att man visar läraren och sig själv att det inte kan 
lösas. I vissa exceptionella fall kan det till och med innebära att 
visa läraren och sig själv att det bland all auktoritativ kunskap 
som lades fram i undervisningen finns något som inte ha 
noterats tidigare och som efter mycket kritisk granskning tycks 
vara korrekt och därför bör uppmärksammas mer, även av 
andra. Men en sådan bildning, som jag talar om här, kan aldrig 
uppnås genom att scrolla nedför en data- eller mobilskärm, eller 
genom att ”zappa” förbi bilder, eller googla vidare så fort arbetet 
blir tungt, tekniskt och kanske småtråkigt. Att fokusera upp-
märksamheten ger tillfredsställelsen av att ha arbetat sig ur för-
virring mot klarhet. Förvisso är sådana ögonblick av klarhet  
övergående, men därför är de desto mer beroendeframkallande. 
Med rätt träning, kan uppmärksamhet bli vanebildande. 
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Kultiveringen av politiska känslor 
Martha Nussbaum och striden om tänkandet 

SYNNE MYREBØE 

Under ett möte med en god vän och kollega blev jag för några år 
sedan ifrågasatt för mitt påstående att jag saknade samtal om 
tänkande inom den forskarutbildning jag snart var klar med. 
Visst läste vi en hel del och mångfalden av teorier och metoder 
fattades inte, men frånvaron av tänkande om tänkandet var, 
menade jag, ändå påtaglig. ”Du måste räkna med att du trampar 
folk på tårna om du säger att de inte tänker på tänkandet. Det är 
just tänkande som utmärker vårt arbete här på universitetet”, sa 
vännen smått otåligt: ”Alla här tänker.”  

Kanske är det föreställningen om tänkandet som univer-
sitetets oeftergivliga villkor som ligger till grund för att den roll 
som filosofi skulle kunde ha för andra ämnen sällan uppmärk-
sammas, vare sig inom universitetet eller i utbildningspolitiken. 
Inte för att det saknas litteratur om tänkandet. En kort överblick 
över filosofihyllorna i biblioteket visar tänkandet som en av filo-
sofihistoriens arkitektoniska gåtor. Ändå verkar det vara kogni-
tionsforskning i förbindelse med utvecklingen av artificiell intel-
ligens som har lagt beslag på tolkningsföreträdet för tänkandet i 
dagens offentliga samtal. I oöverskådliga varianter av storsälj-
ande böcker kan vi ta del av idéer om tänkandet som olika sys-
tem vi kan förstå, placera och identifiera oss med. Tänkandet 
reduceras till en fysiologisk, teknologisk eller didaktisk fråga. 
Samtidigt regleras universitet världen över av en ohelig allians 
mellan nyliberalism och nykonservatism där tänkandet för-
skjuts bort från de historiska och filosofiska kunskaperna om 
människors erfarenhet som utmärker humanvetenskaperna.1 

1 Wendy Brown, Undoing the Demos. Neoliberalism’s Stealth Revolution (New York: 
Zone Books, 2015); Synne Myrebøe, Kultiveringens politik. Martha Nussbaum, an-
tiken och filosofins praktik (Umeå: Umeå universitet, 2019). 
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Inom universitetens väggar belyses tänkandet som förmåga 
till kritisk granskning eller som generisk färdighet, men dessa 
förståelser av tänkandet som uppnåbara kunskapsmål är på inga 
sätt liktydigt med ett intresse för att undersöka olika förståelser 
av tänkandet som sådant.2 När olika teoretiska och metodo-
logiska perspektiv behandlas inom forskarutbildningar, liksom 
vid flera av de konferenser jag har tagit del av under senare år, 
presenteras den komplexa frågan om vad och hur man ser ofta 
inom en tillämpbar förståelsesram. Den franske idéhistorikern 
Michel Foucaults eller den tysk-amerikanske tänkaren Hannah 
Arendts filosofiska texter kan inom denna ram tolkas som redan 
givna former varmed olika material kan belysas och diskuteras. 
Även om den tillämpbara teorin har ett odiskutabelt värde, så 
visar den också på en begränsning i att tänka bortom det redan 
tänkta. Ett annat sätt att närma sig tänkandet är att genom den 
egna texten inleda samtal med tidigare och samtida tänkare i 
syfte att utvidga sina egna perspektiv. Detta tillvägagångsätt 
ligger i linje med Arendts beskrivning av konst och filosofi som 
tankeverktyg och tänkandet som en persons inre dialog med sig 
själv, men också med den amerikanska filosofen Martha Nuss-
baums nutida försvar för skönlitteraturen som ett utvidgande av 
vad som är tänkbart utifrån den egna fantasiförmågan. 

På spaning efter möjliga vägar att kunna tänka tänkandet vill 
jag i det följande utforska Nussbaums förståelse av tänkandets 
politiska potential. Det politiska undersöks här som möjligheten 
till att tänka det inte redan tänkta inom dagens kunskapsinstitu-
tioner. I en samtida diskussion om universitetets roll utmärker 
sig Nussbaum genom att oförtrutet argumentera för vikten av 
att låta filosofin utgöra en grundläggande praktik såväl inom 
universitetets mångdimensionella verksamhet som inom poli-
tiken. Verksam inom den juridiska institutionen vid univer-
sitetet i Chicago undervisar hon blivande jurister i etik, litteratur 
och filosofi, tre ämnen som är oskiljaktiga i hennes förståelse av 

2 Se Jonna Hjertström Lappalainen, ”Det kontrollerade tänkandet” i denna antologi. 
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tänkandet. Under sitt snart fem decennier långa arbete har 
Nussbaum gett filosofin en aktiv röst inom rättviseteori, känslo-
teori, filosofihistoria, utbildningspolitik, sexualitetspolitik med 
mera. Bärande för hennes förståelse av filosofins uppgift är hen-
nes tidiga arbeten med antik filosofi och då i synnerhet den 
konflikt mellan Platon och Aristoteles som hon skriver fram i 
The Fragility of Goodness (1986) och i Love’s Knowledge (1990).3 
Genom en omförhandling av den stoiska filosofin har hon ut-
vecklat en känsloteori som behandlas i flera böcker, däribland i 
Upheavals of Thought; Political Emotions; Anger and Forgiveness 
och Monarchy of Fear.4 När Nussbaum lyfts fram i utbild-
ningspolitiska skrifter är det särskilt utifrån böckerna Culti-
vating Humanity: A Classical Defence for Reform of Liberal Edu-
cation och Not for Profit: Why the Humanities Matters for Demo-
cracy.5 Med den förra boken presenterade hon tre centrala 
dygder som hon såg som den högre utbildningens främsta upp-
gift att kultivera, nämligen den sokratiska traditionens gransk-
ande tänkande, en kosmopolitisk kringsyn som innebar för-
ståelsen för människors olikhet samt medvetenheten om att 
varje människa ingår i ett större sammanhang. Slutligen före-
språkar hon en narrativ fantasiförmåga där hon betonar nöd-
vändigheten av att kunna sätta sig in i andra människors situ-
ation. 

3 Martha Nussbaum, Fragility of Goodness. Luck and Ethics in Greek Tragedy and Philo-
sophy (Cambridge: Cambridge University Press, 2001); Martha Nussbaum, Love’s Know-
ledge. Essays on Philosophy and Literature (Cary, NC: Oxford University Press, 1990). 
4 Martha Nussbaum, Upheavals of Thought. The Intelligence of Emotions (Cambridge: 
Cambridge University Press, 2001); Martha Nussbaum, Not for Profit. Why Democracy 
Need the Humanities (Princeton NJ: Princeton University Press, 2010); Martha Nuss-
baum, Political Emotions. Why Love Matters for Justice (Cambridge, MA: Belknap Press 
of Harvard University Press, 2013); Martha Nussbaum, Anger and Forgiveness. Resent-
ment, Generosity, Justice (New York: Oxford University Press, 2016); Martha Nussbaum, 
The Monarchy of Fear. A Philosopher Looks at Our Political Crisis (Oxford: Oxford 
University Press, 2018). 
5 Martha Nussbaum, Cultivating Humanity. A Classical Defence of Reform in Liberal Edu-
cation (Cambridge MA: Harvard University Press, 1997); Nussbaum, Not for Profit. 
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Tillsammans utgör dessa förmågor aspekter av Nussbaums 
uppfattning av tänkandet och i förlängningen svar på frågan om 
filosofins uppgift vid universitetet. Det som skiljer Nussbaum 
från fler av hennes samtida kollegor är att hon framhåller käns-
lorna som intelligenta värdeomdömen vilket också innebär att 
hon tillmäter känslorna en rationell, kognitiv förmåga.6 Som en 
följd av detta anser hon att en av utbildningens viktigaste upp-
gifter är att kultivera människors känslor. Ja, känslobildningen 
är ofrånkomlig hävdar hon. Även de som strävar efter att skilja 
känslor från tänkandet fostrar känslor i enlighet med denna 
föreställning.  

I förhållande till diskussionen om filosofi och universitet 
beskriver Nussbaum hur spänningen mellan känslor och förnuft 
har legat till grund för en strid om tänkandet i den politiska filo-
sofins historia. Genom att aktualisera antikens filosofer belyser 
hon hur denna gamla strid spelas upp i hennes egen samtids 
politiska diskussioner, samtidigt som att hon skisserar upp en 
ingång till att tänka om tänkandet inom dagens universitet. 

Platons politiska myter och Aristoteles kritik 

En av de ingångar Nussbaum använder sig av i sitt nutida samtal 
om tänkande, filosofi och universitet går genom en förståelse av 
hur filosofins politiska roll formulerades i Platons Staten. Att 
Platon fördömer poesin som vilseledande för människors för-
måga att ta kloka val och därmed utvisar dikterna från stads-
staten är för Nussbaum en arketypisk berättelse om den masku-
lina kulturens rädsla för sårbarhet. Vad hon anser att Platon 
värjer sig mot är den heraklitiska insikten om alla tings ständiga 
förändring och Protagoras påstående om att människors kun-
skaper endast kan mätas med människans mått. Utan något fast 
och evigt att förhålla sig till anser Nussbaums Platon att en 
relativistisk och populistisk retorik riskerar att omkullkasta alla 
traditionella värden till fördel för kortsiktiga egoistiska och 

6 Nussbaum, Upheavals of Thought, s. 298. 

274 



  

 

 

   

 
     

   
 

  
  

  
   

 
   

 

 

 
  

  

   
 
 

  
 

 
   

 
 

KULTIVERINGEN AV POLITISKA KÄNSLOR 

materiella intressen. Genom protagonisten Sokrates skriver 
Platon fram en politisk konst där medborgarnas sinnen under-
ordnas filosofernas förnuft. Den stadsstat han ser framför sig är 
indelad i tre klasser som leds av ett filosofstyre. De som inte har 
anlag för att bli filosofer kan bli väktare och verkställare av 
övermaktens ordning. För den tredje klassen som utgörs av 
människor som själva inte har kontroll över sina omedelbara 
känslor och begär går vägen till frihet genom underkastelse. 
”Endast genom detta slaveri kan de bli fria”, skriver Nussbaum.7 
Men för att människorna ska gå med på klasstrukturen i denna 
totalitära utopi behöver Platon skriva in tre myter som bär upp 
berättelsen om politiken. Den första myten handlar om att 
människor är födda med olika anlag. Under tidig barndom kan 
man urskilja vilket ämne de olika barnen är bärare av, vilket blir 
avgörande för om de senare utbildas till hantverkare, väktare 
eller filosofer. Den andra myten handlar om tänkandet som en 
verksamhet endast tillgänglig för de som kan fjärma sig från 
sinnevärldens förgänglighet. Ja, det som människor ser när de 
blickar ut i världen och inbillar sig att de ser rörelse och för-
ändring är inte någonting annat än avspeglingar av en ideal 
verklighet, det som är, skriver Platon. Endast de som har den 
dialektiska förmågan, som förstår att vända sig bort från sinne-
världens skenbilder till den sanna världens former, kan bli filo-
sofer. Den tredje myt Platon skriver in i sin filosofiska politik 
handlar om att någon måste kunna föra berättelsen om den 
ideala verkligheten vidare. I Staten gestaltas traderingen av de 
eviga idéerna i myten om Er som, genom att inte dricka av glöm-
skans flod mellan död och pånyttfödelse, kan förmedla minnet 
om en översinnlig evighet till nya generationer.  

I Nussbaums läsning av Staten konstituerar Platon grunden 
för den kunskapsreglerande roll som filosofin får spela i poli-
tiken och som hon ser återkomma i konservativa hederskul-

7 Nussbaum, ”Shame, Separatedness, and Political Unity. Aristotle’s Criticism of 
Plato”, s. 408. 
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turer men också i nyliberalismens kapitalisering av alla värden. 
För vad Platon strävar efter är en enhet i politiken – ett öga, en 
röst – som ser och menar det samma om allt.8 Tänkandet kan 
inom denna kunskapsregim endast begripas som en repro-
duktion av det givna – det som är. 

Mot tanken om politik som enhet mobiliserar Nussbaum 
Aristoteles kritik av Platon där Aristoteles argumenterar för att 
det politiska per se måste vara pluralistiskt och att varje försök 
att släta ut olikheter är liktydigt med en destruktion av politiken. 
Genom vad som kanske bäst kan karakteriseras som en exe-
getisk upprepning av basala delar av den antika filosofin skriver 
Nussbaum fram en berättelse om sin egen tids kunskapskultur. 
I det följande kommer vi att se hur det kontemplativa och det 
aktiva livet – tänkande och handling – utgör oskiljaktiga aspek-
ter av hennes försvar för filosofin som möjlighet till förändring. 

Där tänkandet för Platon utmärks av ett fjärmande från sin-
nen och känslor i sökandet efter ett kroppslöst förnuft, motsätter 
sig Nussbaums Aristoteles alla anspråk på en tudelad värld. I 
stället visar hon hur Aristoteles lyfter fram ett immanent över-
skridande genom kultiveringen av människors politiska poten-
tial. För det som hon återkommer till i sin aristoteliska filosofi är 
att positionen mitt emellan djur och gudar utmärker män-
niskors liv och egenskaper. Ansatserna att bli osårbar som gudar 
ser hon i den platonska tanketraditionen medan det djuriska är 
det hon varnar för i en hedonistisk kultur som ständigt söker 
omedelbar tillfredsställelse utan tankar på morgondagen. Det är 
med andra ord den aristoteliska medelvägen som Nussbaum 
söker sig till, men hennes läsning av Aristoteles skiljer sig från 
en del av hennes samtida kollegor.  

Redan i sin avhandling om Aristoteles studie av djurens 
rörelse, Aristotle’s De Motu Animalium, intresserade sig Nuss-
baum för förhållandet mellan känslor, perception, begär och 

8 Platon, Lagarna 739c–d i Skrifter Bok 5, Minos, Lagarna, Epinomis, övers. Jan Stolpe 
(Stockholm: Atlantis, 2008), s. 195, citerat i Nussbaum, Love’s Knowledge, s. 120. 
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fantasi.9 Människors förmåga att kunna föreställa sig saker och 
ting är centralt för vad det är de strävar efter i livet skriver hon 
här, och avvisar de som hävdar att Aristoteles liksom Platon såg 
det kontemplativa livet som det bästa. Vad det aristoteliska 
utbildningsidealet visar är i stället vikten av att kultivera olika 
sorters kunskaper. I synnerhet betonar hon den klokhet och 
föreställningsförmåga med vilken man kan uppbåda ett flexibelt 
tänkande vilket är avgörande för förmågan att kunna handla väl 
i oförutsedda situationer och möta en oförutsägbar framtid. 

Vansinnigt begär eller kultiverat vänskap 

I den amerikanska collegetraditionen liberal education ser Nuss-
baum ett ideal för kultiveringen av ett flexibelt tänkande. Utbild-
ningen, som i hög grad riktar sig till välbemedlade ungdomar på 
väg mot en specialiserad karriär, syftar till att ge en bred grund-
utbildning med kunskaper bland annat i litteratur, filosofi, språk 
och världsreligioner. Med denna mångkunskap, och i synnerhet 
i mötet med klassisk litteratur, menar Nussbaum att de tre för-
mågorna sokratisk självgranskning, kosmopolitisk kringsyn och 
en narrativ föreställningsförmåga kan bildas. Med de senaste 
decenniernas massutbildning inriktad på att skapa individuell 
och nationell profit anser hon emellertid att den klassiska 
humanistiska utbildningens mål om att fostra framtida med-
borgare går förlorat. Om man lär elever och studenter att de ska 
sträva efter redan definierade mål och kunskaper fråntar man 
dem möjligheten att tänka självständigt, skriver hon. Hon ger 
exempel på skillnaden mellan en humanistisk och en instru-
mentell kunskapsinställning genom musikkritikerns respektive 
pianostämmarens arbete. Kritikern känner igen olika sorters 
musik och kan bedöma deras kvalitet, skriver Nussbaum, men 
på samma gång är hen öppen för att ompröva sina tidigare 
åsikter i möte med nya erfarenheter. Således skiljer sig dennas 

9 Martha Nussbaum, Aristotle’s De Motu Animalium. Text with Translation, Commen-
tary, and Interpretative Essays (Princetown: Princeton University Press, 1978). 
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arbete från till exempel pianostämmarens, för där den förra 
ställer sig inlyssnande och undrande inför det främmande, är 
den senare upptagen av att inrätta alla toner i linje med en redan 
bestämd tonföljd.10 Att det är den senare förmågan som har fått 
företräde inom massuniversitetets allt större fokus på mätbar 
kunskap och förutsedda resultat innebär inte bara en brist i fråga 
om klassiska humanistiska kunskaper, anser Nussbaum. Vad 
hon betonar i sina senare böcker är hur en ensidig kultivering av 
en instrumentell kunskapssyn formar människors perception, 
känslor och begär. I likhet med Aristoteles skildring av his-
torikern som endast kan säga något om det som har varit, blir 
framtidens människor formade till att endast kunde uppfatta det 
de redan känner till. Poeten, som för Aristoteles karakteriseras 
av den som kan föreställa sig att världen kan se annorlunda ut, 
och utan vilken politikens möjligheter begränsas, står enligt 
Nussbaum i fara för att bli tillintetgjort när föreställningar om 
människors mänsklighet riktas mot instrumentella och meka-
niska ideal. Att anta att Nussbaum skulle försvara poeten till 
förmån för historikern vore dock felaktigt. För i likhet med 
Aristoteles olika kunskapsformer framhåller hon förmågan att 
kunna använda sig av rätt kunskapsform i rätt situation som ut-
märkande för en kultiverad omdömesförmåga. 

I sina senare texter understryker Nussbaum att målet för 
hennes egna normativa förslag om en humanistisk allmänut-
bildning riktas mot de ideal som hon menar måste vara bärande 
för en politisk liberalism. ”Ideal är verkliga”, skriver hon i Poli-
tical Emotions: ”Även om vi inte uppnår dem sätter de rikt-
ningen för det vi strävar efter.”11 Vilka förmågor som är värda 
att eftersträva och kultivera utefter en föreställning om politiska 
subjekt, är inte historiskt eller kontextuellt obundet utan före-
mål för politisk överläggning. Den essentialism som Nussbaum 
har försvarat och som hon har kritiserats hårt för, är med andra 
ord inte att förväxla med ett platonskt epistéme. En bättre 

10 Nussbaum, Aristotle De Motu Animalium, s. 215f. 
11 Nussbaum, Political Emotions, s. 394. 
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förståelse för hennes essentialistiska försvar kan snarare liknas 
med hennes beskrivning av fenomen som ”vad vi säger”, den 
doxologi som framträder i hennes tolkning av Aristoteles tankar 
om ett gemensamt sinne eller common sense. Att överlägga om 
hur man ska förstå till exempel det mänskliga är en viktig del av 
politiken, framhåller hon, för utan detta samtal riskerar vi att 
andra mekanismer får tolkningsföreträde. 

Från Platon och Aristoteles härleder Nussbaum alltså två 
tankespår. Medan det första är inriktat på givna mål, innebär det 
andra ett sökande efter de särskilda värden som bestäms och 
omförhandlas genom politisk deliberation. Men i hennes läs-
ning av Platons respektive Aristoteles filosofiska praktik fram-
träder också en ambition om att återföra de poetiska dimen-
sionerna av Platons texter till hans politiska filosofi. För vad 
framväxten av den analytiska filosofin har inneburit enligt Nuss-
baum är att Platons litterära arbete har ansetts vara skild från 
hans filosofi. Detsamma gäller hans texter om sexualitet och 
begär som avgörande aspekter för kunskap. De myter Platon 
skriver fram för att säkra staten för människors nyckfulla och 
skiftande lustar ska inte entydigt förstås som hans syn på 
kunskap och tänkande verkar Nussbaum mena. För i såväl 
Gästabudet som Faidros hittar hon en annan röst hos Platon. 
Vad Sokrates kommer till insikt om i Gästabudet är att det 
sinnliga begäret är en nödvändig början för en människas bild-
ningsväg. Från kärleken till en enskild person förstår bildnings-
resenären snart att han kan känna liknande känslor gentemot 
flera. Det gäller emellertid att utifrån denna insikt kunna vända 
sin blick, skriver Platon, från det sinnliga till det ideala - från 
mångfald till enhet. Men filosofin ska inte heller förväxlas med 
den vishet som är föremål för filosofens begär. Filosofen är den 
som älskar, skriver Platon här, inte den som redan är förenad 
med det älskade. 

Övertygelsen att man riktar sin blick mot den rätta sanningen 
kan dock visa sig vara falsk om man inte vågar ifrågasätta det 
man själv tar för givet. I sin läsning av Faidros lyfter Nussbaum 
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fram Sokrates erotiska kärleksmöte med Faidros som en av-
görande vändning i Platons filosofiska författarskap. Med stöd 
av sin daimon inser Sokrates att de moraliska hållningar han lärt 
sig att ha inför kärleken står i strid med vad hans samvete säger 
honom. Insikten låter honom våga hänge sig till den älskade och 
låta deras kroppsvätskor blandas samman. Och det är först nu, 
när Sokrates vågar att släppa alla de gränser han har byggt upp 
för att säkerställa sitt tänkande, att han faktiskt kan tänka. Det 
kaotiska omkullkastande begäret visar sig, tvärt mot vad han 
tidigare trott, vara en förutsättning för att se klart. Kärleksmötets 
erfarenhet, vilket Nussbaum ser avspeglas i Platons biografi, 
visar på att hans tidigare ansatser om en politisk konst har 
formats utifrån rädslor, skriver Nussbaum. Först genom upp-
levelsen av erotisk kärlek inser Platons Sokrates att det han 
försökt värja sig mot, och att det han har sett som ett hot för 
kunskapens och politikens stabilitet, i själva verket var en för-
utsättning för det samma.  

Den filosofi som Nussbaum läser fram ur den senare Platons 
texter visar en förståelse för filosofi och tänkande där sanningen 
endast kan nås genom att kasta sig ut i kaos och galenskap.12 
Endast genom att överge sig till ett radikalt icke-vetande kan 
man nå kunskap. Denna riktning i Platons författarskap ligger 
långt från hans imaginära statskonst i Staten. Man kan också 
fråga sig vad denna förståelse av tänkande har för diskussioner 
om universitet och tänkande idag. För vad Sokrates sägs ha 
kommit till insikt om var att han var den klokaste i staden just 
eftersom han förstod att han inte förstod. Men utrymmet för 
denna undrande hållning är som Nussbaum beskriver det allt 
mer marginaliserad inom dagens massuniversitet. Här är det i 
stället krav på förutsägbara forskningsresultat som driver kun-
skapsproduktionen framöver, där det ensidiga målet är indi-
viduell och nationell profit. 

12 Platon, Faidros 245b–c, s. 331. 
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Hos den tidige Platon hittar Nussbaum en grund till de 
kapitalistiska och patriarkala begärsstrukturer som hon i flera 
avseenden ser som patologiska uttryck i sin egen tid. Där Platon 
kommer till insikt om den erotiska och sinnliga kärlekens värde 
först genom sin egen omkullkastande upplevelse, menar Nuss-
baum att Aristoteles företräder en annan ingång till att tänka om 
förhållande mellan känslor och förnuft. I stället för att försöka 
trycka undan känslorna som Platon gör genom sina politiska 
myter, föreställer sig Aristoteles att människors känslor och 
begär kan kultiveras i linje med det rådande statsskickets idé om 
det gemensamma livet. De känslor Platon beskriver som slav-
drivare i Staten är för Aristoteles, liksom för Nussbaum, endast 
tecken på okultiverade potentialer. Att Aristoteles skriver fram 
en utbildning som handlar om att kultivera politiska subjekt där 
konsten har en viktigt pedagogisk dimension innebär en form-
process där människan går från att vara okultiverad till att sträva 
mot en andra natur. Kultiveringsprocessen innebär för Nuss-
baum en genomgripande transformation av människors sinnen, 
perception och tankar. Genom filosofins terapeutiska verkan 
kan människor bli av med sina tidigare fördomar skriver hon, 
och betonar att känslor som rädsla, avsky och ilska ofta handlar 
om förutfattade meningar som går att överskrida genom ut-
bildning.  

Det kultiveringstänkande som Nussbaum skriver fram hos 
Aristoteles visar på nödvändigheten av att kunna erkänna olika 
sorters kunskaper och därmed tänka på olika sätt. Hon påtalar 
ofta oklarheten mellan det normativa och det deskriptiva som 
ett av de vanligaste tankefelen. Deskriptivt kan man till exempel 
hävda att alla människor behöver nära sexuella relationer, 
skriver hon, men hur dessa relationer ska se ut, om de till exem-
pel är monogama eller heterosexuella, är en normativ fråga som 
är föremål för etisk överläggning.13 Filosofins roll inom andra 

13 Martha Nussbaum, Sex and Social Justice (New York: Oxford University Press, 
1999). Under en rättegång i Colorado 1993 använde sig Nussbaum av Aristofanes tal 
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discipliner likaväl som i politik och rättsfrågor handlar bland 
annat om att reda ut skillnaden mellan normativt och deskrip-
tivt. Och i denna urskiljningsprocess anser Nussbaum att ett 
sensibelt tänkande är omistligt för omdömesförmågan. 

Vad Aristoteles återkommer till är att människor är sociala 
varelser vars kunskap inte uppnås autonomt utan genom ständ-
ig interaktion och överläggning med andra. När han talar om 
kärlek menar Nussbaum att han skriver fram ett affektivt vän-
skapsförhållande som får betydelse för hans syn på det över-
läggande samtalet som ett möte mellan likar. Platons myter om 
enhet och samhällsklasser har sin motsvarighet i Aristoteles 
kunskapsdistribution och vilka han erkände som medborgare. 
Att kvinnor och slavar inte bara var uteslutna från Aristoteles 
föreställning om det aktiva, politiska livet, utan att deras utan-
förskap var en förutsättning för politiken, är ett av de argument 
Nussbaum lyfter fram för varför hon lämnade aristotelismen vid 
mitten av 1990-talet till förmån för en omförhandling av den 
stoiska traditionens kosmopolitiska ideal.14 Kvar från den klas-
siska antiken är emellertid kärlekstematiken som går som en röd 
tråd genom Nussbaums författarskap och som förenas med stoi-
cismens tankar om filosofins terapeutiska möjligheter. I Political 
Emotions från 2013 pläderar hon för en kultivering av en politisk 
kärlek där människors rädsla för skillnad och ilska över orätt-
visor kan vändas till en förlåtande kärlekskultur. Utifrån resone-
manget att tankar inte kan ses oberoende av känslor menar hon 
att om människor kommer till rätta med sina fördomar för-
ändras inte bara deras tankar utan även hur de känner. Med 
hjälp av offentliga tal, bokcirklar, offentlig konst och utbildning 
anser Nussbaum att kultiveringen av en politisk kärlek kan bota 

i Gästabudet när hon blev inkallad som expertvittne i en dom om diskriminerings-
lagar för homosexualitet, där olika filosofiska tolkningar av sexualitet ställdes mot 
varandra. I Sex and Social Justice skriver hon om rättegången och hur hon där visade 
den antika traditionens relevans för nutida moraliska antaganden. 
14 Nussbaum, ”Response to papers”, International Journal of Social Economics, vol. 
40, 2013, s. 664. 
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samtida problem med en antagonistisk och populistisk poli-
tik. ”Vi kan lära oss att känna på rätt sätt, precis som vi kan lära 
oss att agera på rätt sätt, skriver hon.15 

Tänkande som motstånd – att ställa sig oförstående  
till det givna. 

Vi har sett hur Nussbaum skriver fram tre grundläggande 
förmågor som alternativ till en ekonomistisk målrationalitet och 
att hon kritiserar den förståelse av tänkandet som låter rationali-
teten definieras utifrån en föreställning om ett oberoende 
förnuft. Det rätta tolkat utifrån givna principer kan inte vara den 
enda riktgivaren för våra handlingar, betonar hon. Det goda 
omdömet som visar på ett sensibelt tänkande i oväntade situa-
tioner är väl så viktigt. Den slätstrukna, förment politisk kor-
rekta medborgaren som inte förmår möta sina medmänniskor 
med humor, kärlek och medkänsla är ett hot mot livets ovisshet 
och sårbarhet, hävdar hon och varnar för ett samhälle med 
okänsliga, humorbefriade ”New Deal-ish” liberaler.16 I Nuss-
baums bedömning av den politiska korrektheten som ett stramt 
görande visar sig hennes kritik av en praktik som inte tar 
tänkandet på allvar. Tanklöshetens praktik är också det hon ser 
som utmärkande för dagens massutbildning och instrumentella 
kunskapssyn.  

För många framstår emellertid Nussbaums utbildningsideal 
och liberala humanism som en upprepning och ett vidmakt-
hållande av en klassisk engelsk gentlamannatradition och där-
med som just en avsaknad av att tänka det inte redan tänkta. Till 
exempel har Alison Jaggar och Gayatri Chakravorty Spivak kri-
tiserat det de ser som en neo-kolonialiserande tendens i Nuss-
baums tankar om vilka känslor som anses vara ett resultat av ett 

15 Nussbaum, Political Emotions, s. 65: ”Becoming virtuous is a matter of cultivating 
appropriate habits, in emotion as in conduct. […]: we can learn to feel appropriately, 
just as we can learn to act appropriately” 
16 Nussbaum, Political Emotions, s. 393f. 
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reflekterat omdöme och vilka som bedöms vara oreflekterade 
fördomar.17 Ett annat problem som uppstår i mötet mellan 
Nussbaums normativa ideal och de institutioner hon adresserar 
är att de små studentgrupper och personliga lärarkontakter som 
utmärker de amerikanska liberal art college hon ser som före-
bildliga för det intellektuella livets möjlighet till blomning 
befinner sig på långt avstånd från dagens stora offentliga uni-
versitet.  

I min egen läsning av Nussbaums texter om filosofins roll vid 
universitetet återkommer jag till frågan om vilka möjligheter 
som ges inom dagens utbildningssystem för att gå vilse i tanken, 
vilket Nussbaum med Platon ser som en förutsättning för själv-
kännedom och sanningssökande. Kan det förstås som att Nuss-
baum ändå kommer fram till en utbildningsfilosofi som liknar 
Platons där ett utrymme att tänka tänkandet endast kan distri-
bueras till några få? För liksom dagens universitet skapar rum 
för att fler kan ta del av och vara aktiva inom en global kun-
skapsproduktion så stänger det också ute de kunskaper Sokrates 
insåg endast kunde upplevas utanför stadens givna mått. Innan-
för universitetens fysiska och virtuella väggar kan övertygelsen 
om att alla tänker utgöra själva förutsättningen för kunskaps-
produktionens fortgång. Att vända tänkandet mot sig självt och 
försöka tänka tänkandet är oförenligt, ja ett motstånd, mot den 
genomströmningslogik som driver dagens kunskapsinstitu-
tioner. Ändå arbetar Nussbaum utifrån två utbildningsideal där 
det ena befinner sig på en praktisk-politisk nivå i försvar för 
humanioras mångperspektivistiska kunskaper som en nyckel till 
demokrati. Det andra idealet följer en kunskapstradition som är 
svår att förena med hennes tankar om en massutbildning av 
politiska känslor. Den strid om tänkandet som Nussbaum 
skriver fram i filosofins historia förefaller därmed också vara en 
strid inom hennes eget filosofiska arbete. 

17 Alison M. Jaggar, ”Reasoning About Well‐Being: Nussbaum’s Methods of Justifying 
the Capabilities”, Journal of Political Philosophy, 14, 2006, s. 320. Gayatri Chakravorty 
Spivak, Att rätta orätt, övers. Mikaela Lundahl (Hägersten: Tankekraft, 2012). 

284 

https://f�rdomar.17


  

 

 
 

 
 

  
 

   
   

  
     

  
 
 

 
 

  
    

 
 

 

 
 

 
   

  

  

KULTIVERINGEN AV POLITISKA KÄNSLOR 

I undersökningen av Nussbaums aktualisering av antik filo-
sofi i ett nutida utbildningspolitiskt samtal om tänkande och 
universitet framkommer en komplex och till synes motsägelse-
full förståelse av tänkandet. Med anspråk på universella, 
deskriptiva värden blir det svårt att följa hennes försvar för en 
kontextsensitiv pluralism, för i sista hand återkommer hon till 
att det deliberativa samtalet mellan upplysta politiska subjekt vill 
komma fram till ett gemensamt bästa som ligger i linje med hen-
nes politiska liberalism. Men denna strävan efter överenskom-
melse mellan likar är också det hon pekar ut som Aristoteles 
svagaste tes. I stället tar hon fasta på Platons beskrivning av en 
erotisk aporia som en nyckel till att kunna uppnå sann kunskap. 
Vad Nussbaum har att tillföra nutida samtal om tänkande och 
universitet är kanske just dessa olika, till synes motsägelsefulla, 
svar på hur tänkandet kan tolkas. Den nödvändiga striden 
mellan olika sätt att förstå står i kontrast till den enda vägens 
politik. Utan att söka enkla system eller förklaringsgrunder fri-
lägger hon sitt eget arbete med filosofihistorien som en tänkande 
praktik där det förflutna aktualiseras i ett situationsbestämt nu. 
Denna tentativa mångtydighet utmärker Nussbaums kontri-
bution till det samtal som idag samlas som en kraft mot likgiltig-
het och förenklingar. I övervägandet mellan olika motstånds-
strategier är svaret kanske att det behövs inte bara många men 
också en mångfald av röster. Föreställningar om självet som 
föremål för kultivering framträder inte falliskt konstituerande i 
Nussbaums arbeten. Snarare skriver hon fram en sensibel kul-
tivering av olika sinnen samt av kärleken som det gemensamma 
sinnet – ett heterogent common sense. Utifrån sinneskultiver-
ingens dialektik kan tänkandet ses som en ständig rörelse mellan 
ett ömsesidigt aktualiserande av det gemensamma i den enskilda 
likaväl som en aktualisering av den enskilda i det gemensamma. 

I Nussbaums arbeten förefaller en terapeutisk filosofi kunna 
bemöta många av de fördomar som stänger för möjligheter att 
se klart. Med vad gäller den erotiska filosofin verkar hon inte 
följa sina egna ordinationer. I stället håller hon sig från att ställa 
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sig främmande inför det egna och den grund hon själv står på. 
Resultatet blir att hon verkar glömma den reglering och dis-
tribuering av kunskap som följer i det egna tänkandets tanke-
spår, den egna filosofins politik. Detta är dock inte detsamma 
som att hennes tänkande om tänkandet är kontraproduktivt 
som en del av hennes kritiker verkar mena.  

Det som har gjort Nussbaum till en av vår tids mest upp-
märksammade filosofer är att hon skapar ett utrymme för att 
diskutera filosofins politik inom verksamheter som är blinda för 
den egna praktikens filosofi. För vilka möjligheter att tänka 
tänkandets praktik och politik är det som står till buds inom 
dagens universitet? Till skillnad från systemkritiska artiklar och 
böcker som paradoxalt nog uppfyller de produktionskrav de 
syftar att kritisera, vill ett aktivt motstånd mot varuproduk-
tionen vara liktydigt med att de materiella förutsättningarna för 
den egna verksamheten skärs bort. Trots den omfattande kritik 
som framförts mot att universitetet allt mer tvingas in i formen 
av en kunskapsfabrik som står i den rådande marknadens tjänst, 
snarare än en kritisk röst gentemot den samma, förefaller den 
managementsstruktur som kritiseras i fler av denna antologis 
artiklar vara det enda tänkbara. Under omständigheter som 
dessa gäller det kanske, som Susan Sontag skriver om Walter 
Benjamins Enkelriktad gata, att hitta imaginära stigar där 
tanken kan gå vilse, en vilsenhet som Benjamins vän Hannah 
Arendt såg som tänkandets villkor.18 Att inte fostra ett tänkande 
som följer rälsen utan som förmår skapa nya spår, var Arendts 
kanske viktigaste uppmaning till oss som inte själva kan minnas 
andra världskrigets folkmord. Ja, den som blint följer order, 
skriver Arendt, är per definition en som inte tänker. På frågan 
om vilken roll som filosofi kan ha inom universitet är motstrid-
iga uppfattningar av tänkandets verksamhet av avgörande 
betydelse för att tänkande ska kunna äga rum. För som Arendt 

18 Susan Sontag, ”Introduction”, Walter Benjamin, One Way Street and Other Writings, 
övers. Edmund Jephcott & Kingsley Shorter (London: Penguin, 2009), s. 10f. 
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också sade ville hon hellre gå vilse med Platon än att hålla med 
hans belackare.  

Genom Platons erosfilosofi följer Nussbaum ett liknande 
spår som Arendt. Till skillnad från det förgivettagande av tänk-
andet som kan urskiljas i dagens utbildningspolitik insisterar 
hon på nödvändigheten av att utvidga vår förståelse av tänk-
andet. Utifrån insikten om den enskildas begränsade erfaren-
heter kan filosofin träda in som det undrans rum Nussbaum vill 
försvara inom dagens universitet. För rum för undran är filoso-
fins förutsättning hävdar hon och citerar Aristoteles: ”Personen 
som känner sig förlorad och är i ett tillstånd av förundran tror 
att han inte förstår något; det är därför som den som älskar 
berättelser på sätt och vis är en filosof eftersom berättelser är en 
del av förundran.”19 

För Nussbaum framstår universitetet som en plats för kul-
tiveringen av politiska känslor där människor kan skapa utrym-
me för att bege sig ut i tänkandets irrgångar, gå vilse och för-
undras. På dessa imaginära stigar kan tänkandet tänkas som 
motstånd mot enkelhetens barbarism. Och stigar som trampas 
upp bildar så småningom nya vägar. 

19 Aristoteles, Metaphysics 982b12–19, citerad i Nussbaum, The Fragility of Goodness, s. 
259. 
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Tankar om universitets politiska roll idag 

MARCIA SÁ CAVALCANTE SCHUBACK 

Vad har universiteten för politisk roll idag? Det är en viktig och 
svår fråga. Den är viktig och svår för att den än en gång ställer 
frågan om de dominerande idéerna och de ideal som knyts ihop 
med ordet och begreppet ”universitet”: det vill säga vetenskaps-
och kunskapsproduktion, överföring av tänkandets traditioner, 
yrkesutbildning och medborgarbildning. Men inte bara det. Det 
mest centrala i universitets idé har varit den av en samlare av alla 
sorts vetande – litterär och historisk, juridisk, politisk, ekono-
misk och matematisk, kort sagt, all humanistisk och natur-
vetenskaplig kunskap och forskning. Därutöver kommer idén 
att från början forma och bilda en ”elit” som nu består av ”så 
många som möjligt” och som kan fylla funktioner och yrken och 
därmed lära människor att inta en social, ekonomisk och poli-
tisk roll i samhället. 

Historien av universitets idé och ideal kan berättas på många 
sätt och diskuteras ur flera synvinklar. Utgångspunkten för före-
liggande diskussion om universitetets politiska roll idag är den 
samtida situationen i vilken universitets politiska roll mer och 
mer försvinner och saknar tydlighet när den globala nyliberala 
ordningen driver en universitetspolitik baserad på effektivitet, 
marknadsanpassning och meritokrati. Med andra ord: ju mer en 
universitetspolitik blir en central partipolitisk fråga desto 
mindre får och förmår universitetet definiera sin politiska roll. 
När den franska tidskriften Temps Modernes1 1977 publicerade 
ett temanummer om den nya universitetspolitiken som den då-
varande franska regeringen föreslog skrevs det tydligt: regering-
ens universitetspolitik syftar till att ”förstöra universitetet och 
förvandla det till en nebulös av kortvariga och kortsiktiga tekno-

1 Les Temps Modernes, nr 367 1977. 
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kapitalistiska utbildningar med avsikt att få en politisk vinst 
genom att organisera en ung generation som har blivit apatisk 
och skrämd inför marknadens hårda kompetivitetens krav”.2 
Denna mening uttrycker väl den svårlösta ekvationen mellan 
statens universitetspolitik och universitetets politiska roll som i 
den nuvarande världsordningen själv blir ”global”. Idag när stat-
ens universitetspolitik förstör universitetet blir dess politiska roll 
den av att kämpa emot universitetspolitiken.  

För att reflektera över universitetens politiska roll idag vill jag 
fokusera på universitetets idé som en samlare av allt vetande och 
kunskap, alltså på själva benämningen ”universitet”. Ordet 
kommer som bekant från det latinska universitas som formades 
ur adjektivet universus, enhet (uni) av det mångfaldiga (di-ver-
sus). Kring 1100-talet och i anslutning till klosterlivet har ett 
studiesystem utvecklats där läsningar och kommentarer av filo-
sofiska och juridiska texter utförts. Därefter började lärare och 
studenter organiseras i universitates, samlande enheter. Som 
beteckning och ursprunglig idé svarar begreppet universitet på 
kärnan till ett vetande som grekerna kallade för filosofia, vars 
namn står för en kärlek till en viss typ av vetande, det om alla 
tings enhetliga vara, grund och orsak. Kärnan i denna långvariga 
tradition som fortfarande kallas filosofi är just ett vetande 
om ”allt i ett”, ett vetande som samlar och förenar all diversitet 
och mångfald i en begripbar enhet, ett anspråk på sammanhang 
och helhet. På latin sägs detta anspråk med ordet universus, vari-
från universum, universalism och universitet härstammar. Det 
filosofiska vetandet gör anspråk på att utöver universum begripa 
det universella och även att bli ett universellt vetande, giltigt för 
alla, ett allmängiltigt vetande. Universitet är därför som idé både 
och samtidigt en filosofisk idé och en idé om filosofin. 

Anspråket på universalism och på att rationellt begripa uni-
versum ligger som grund för västerlandets historia, som är en 
historia av expansionen av detta anspråk: som imperium och 

2 Gerard Granel, De l’Université (Paris: Trans–Europ–Repress, 1982), s. 25. 
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imperialism, som katekes och kolonisering, som kosmopolitism 
och globalisering. Ett ständigt sökande efter det universella och 
det enhetliga, det allmängiltiga och generella, det hegemoniska 
och enväldiga, både som en rationalitetspolitik och som en poli-
tisk rationalitet. Definierat enligt det sokratiska, platonska och 
aristoteliska paradigmet av en rationalitet som vill gripa det all-
männa i de olika enskildheterna, det gemensamma i de olika 
individualiteterna, det universella i de olika partikulära, är filo-
sofin synonym med Europa och västerlandet och ”universitetet” 
den prominenta formen för att bevara, odla och expandera vad 
som kan kallas universalismens politik. Idag upplever vi paro-
xysmen av detta anspråk på det universella med globaliseringen. 

Globaliseringen kan definierats på många sätt och analyseras 
ur otaliga perspektiv. Den betecknar en expansiv universal-
isering av västs anspråk på universalism å ena sidan och ett 
radikalt ifrågasättande av västs hegemoni å andra sidan. Den 
kan inte tematiseras utan att kopplas till en tekno-finans-ka-
pitalism som styr både politiken och samhällen samt till utveck-
lingen av en digital kultur där allt måste förlora sin identitet och 
determination för att kunna få vilken identitet och determina-
tion som helst. Det är en process av överskridning av alla gräns-
er, den mellan natur och teknik, mellan den offentliga och den 
privata sfären, mellan det etiska och det ekonomiska, mellan 
krig och fred, mellan det mänskliga och det artificiella, mellan 
det omänskliga och icke-mänskliga, där differenserna tenderar 
att utplånas i och med att nya identiteter skapas och polariseras. 
När alla gränser upplöses uppstår en nybildad samhet som inom 
sig är helt osams, ett nebulöst själv i ständig strid mot sig själv. 
På detta vis uttöms alla vedertagna meningar och värden i 
namnet av en fri mobilitet. Allt solitt ska smältas i luften, ingen 
stabilitet ska förbli hållbar och alla existensvillkor ska sättas i 
ständig rörelse. Kontinuerlig rörlighet blir världens puls, en out-
grundlig motsägelse eftersom en ständig rörelse är en rörelse 
som inte rör vid själva rörelsen och därmed blir en orörlig 
rörelse och rörare, en rörlig status quo och orolig konformism. 
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Den fria mobiliteten visar sig allt mer som en frihet som för-
slavas i stället för att göra sig ännu friare och den ”fria” individen 
förvandlas till en slav av sin egen frihet. Denna expanderande 
process kräver att all identitet, referens, norm, värde behåller sin 
form men förlorar sin mening och sitt innehåll. Därmed blir det 
möjligt att gamla former får vilket innehåll som helst, så att allt 
kan betyda ingenting och vad som helst beroende på kontext 
och ”efterfråga”. I detta tillstånd av otydlighet och tvetydighet, 
av osäkerhet och ”planetariskt våld”, framträder lätt nya former 
av fascism och högerextremism, som lovar att ge stabilitet åt 
denna kontinuerliga instabilitet, att skapa en identisk form till 
pågående av- och åter-identifikationsprocesser, att försäkra en 
grund till världens grundlöshet. Överallt i världen sker våld-
samma identifikationsstrider mellan fascistisk identitär politik 
och motståndsdrivande identitetspolitik, mellan identitetsbilder 
och identifikationsbegär, mellan den globala av-identifierings-
krav och den lokala åter-identifieringslängtan. Sökandet efter en 
annan värld ges upp till förmån för en värld av identifierade 
differenser av det samma. Bilden av det andra, den andre, de 
andra, av annanhet vänder sig ständig mot sig själv och erkän-
nandet av den andre som den andre visar sig på samma gång 
vara gesten av ett exkluderande av det andra. Utsagan ”du är en 
annan” erkänner samtidigt den andre som den andre och seg-
regerar den som den andre. Därmed har allt blivit främmande 
för sig självt och inte minst det främmande som sådant. När 
även det främmande har blivit främmande för sig självt vilken 
mening får då ”annanhet”, ”differens” och skillnad? 

Olika försök att ge ett svar på frågan om universitetens 
politiska roll idag formuleras i termer av universitetens glo-
baliseringsutmaningar och av hur universiteten, såsom arkiv för 
och utveckling av den traditionella vetenskapens och kun-
skapens form och innehåll, kan och bör anpassa sig till den 
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cyberteknologiska ”fjärde industriella revolutionen”,3 som inte 
längre verkar behöva vad universiteten hittills åstadkommit. I 
stället för att ge mig in i debatter om detta vill jag vända upp-
märksamheten till behovet av att söka en annan mening av 
universitetet bortom den djuprotade dialektiken mellan det 
universella och det partikulära, det allmänna och det singulära, 
det globala och det lokala. Ty vad som idag mer än någonsin 
sticker fram är frågan om rätten att leva tillsammans, inte som 
art och släkt, inte som grupp och ras, ej heller som kön eller 
identitet, utan som oändliga ändliga livsformer, otaliga var och 
en mångstrålande i oräkneliga riktningar. Om universitetet ska 
kunna få en annan mening är det inte för att återfå en förlorad 
innebörd och inte heller för att anpassa sig till en ”ny” verklighet 
och värld. Kanske handlar det först och främst om att ge en 
annan mening till vad det innebär att vara en annan. Kanske är 
universitetens politiska roll idag den att lämna idén om univer-
sitetet för att övergå till en pluriversitet, till en gemensam diver-
sitet, som utgår ifrån en annan meningspraxis av vad det innebär 
att vara en annan.  

Min utgångspunkt är att universitetens politiska roll är den 
av att göra skillnad i skillnaden. Inte bara att göra skillnad mot 
en universitetspolitik som förstör universitetet genom att uni-
versalisera kravet på företagande – en politisk strid som onek-
ligen måste också utföras – utan först och främst göra skillnad 
inom skillnadens tanke. Det är våra gängse förståelser av skill-
nad, av annanhet, av differens som måste genomgå en radikal 
kritisk granskning eftersom även differensen, annanhet, skill-
naden idag har blivit främmande för sig själv. Som uppgiften att 
tänka och kultivera en annan erfarenhet av det främmande, av 
differensen och skillnaden blir universitetens politiska roll idag 
även en sorts filosofins eller tänkandes politik.  

3 Uttrycket fourth industrial revolution präglades av Klaus Schwab, grundare och verk-
ställande direktör av World Economic Forum. https://www.weforum.org/agenda/ 
2016/01/the-fourth-industrial-revolution-what-it-means-and-how-to-respond/. 
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Om universitetens politiska roll består i att göra skillnad i 
skillnaden då innebär det att ta vara på huruvida själva förstå-
elsen av det främmande, av differens, av annanhet har blivit 
främmande för sig själv. Det som eftersöks här är ett ifråga-
sättande av teorier och praktiker av annanhet, skillnad och dif-
ferens. Även den mest deskriptiva teorin behåller endast som 
gnista strävan efter en annan förståelse, en rättare förståelse, en 
bättre förståelse av verkligheten, av sakförhållanden, av det giv-
na eller icke-givna. Den teoretiska kulturen som har präglat det 
västerländska bildningsidealet och universitetsväsendet drivs av 
ett begär efter en annan värld, antingen rättare eller bättre. I teo-
logiska termer eller i sekulärrevolutionära uttryck avses ständig 
en annan värld, antingen mer transcendent och andlig än denna 
eller mer immanent eller verkligare än denna. Samtidig som 
dessa två dominanta språk av annanhet, den teologiska och den 
revolutionära, tenderar att idag sammanfalla i fundamentalis-
tiska diskurser söks det överallt ”en annan identitet” än av natur-
en eller av kulturen ”ärvda”, som biologiska eller historiska. Den 
drivande kraften i striderna om ”identitet” i det globala sam-
hället där en upplösning av alla livsdimensioner upplevs – upp-
lösningen av natur, kultur, historia, minne, glömska, individu-
ella och kollektiva praxis, av begrepp och rationalitet – förblir 
sökandet efter ett annat, sökandet efter rätten att vara och uppnå 
en annan även när den globala känslan är den av en omöjlig 
förändring, en omöjlig annanhet. Snarare än att anamma 
behovet att välja mellan den spridda hopplösheten eller en efter-
längtad förhoppning om en ”annan” framtid kan en annan väg 
bestigas, den som öppnar sig när det blir tydligt hur teorier och 
praktiker om det andra, det främmande, skillnaden och dif-
ferensen lever ur dialektiken mellan identitet och differens utan 
att reflektera över differensen mellan identitet och differens. De 
byggs kring idén om annanhet som en annan identitet och 
kommer inte loss från identitetstanke. Hellre än att söka en an-
nan annanhet, en skild skillnad eller en differens i differensen 
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kan reflektionen ta avstamp i det faktum att idag har det främ-
mande blivit främmande för sig själv.  

Som alternativ för att upprepa samma teoretiska gest av att 
skilja en annan innebörd av skillnaden från det tidigare eller 
omedelbart givna kan erfarenheten av ett främmande som blir 
främmande för sig själv sätta igång en distabilisator av gängse 
föreställningar och konceptioner. Ett främmande som blivit 
främmande för sig själv är på ett mycket konkret plan en flyk-
ting, en invandrare, en ”främling”. Det var inte utan starka teo-
retiska avsikter som Hannah Arendt i en essä från 1943, med 
titeln We Refugees, ”Vi flyktingar”, skrev att flyktingarna nu-
mera är sina folks avantgarde.4 De är mänsklighetens avantgarde 
i och med att hos ”dem” visar det sig hur det främmande blir 
främmande för sig själv. 

Det främmande visar sig i varje flykting, i varje främling. 
Snarare än att fråga vad en främling är, hur den bör definieras, 
hur det främmande i en främling har uppfattats och värderats 
genom tiderna, handlar det här om hur självförståelsen av det 
främmande blir främmande för sig själv när det blir påtaglig att 
ett ”själv” inget annat är än en operativ och verkande annanhet 
inom sig. Söker vi ett ”annat” paradigm, en ”annan” förståelse 
gäller det att närmare följa hur en främling förfrämligar det som 
anses som bekant. Men en främling, hur är då en  främ-
ling? ”[E]tt i halsen kvävt raseri, en svart ängel som stör genom-
skinligheten, ett otydligt spår, outgrundlig”, för att använda Julia 
Kristevas ord.5 Med sitt otydliga spår stör främlingen genom-
skinligheten av gängse föreställningar om identitet som iden-
tiskt med sig själv eftersom ”främlingen underligt nog bor inom 
oss”. Främlingen kan som Kristeva föreslår ses som ett ”symp-
tom som får ett ’oss’ att bli problematiskt, kanske omöjligt, och 

4 Hannah Arendt, ”Vi flyktingar”, övers. Annika Ruth Persson, i Arendt, Rätten till 
rättigheter, red. Anders Burman (Hägersten: Tankekraft, 2017), s. 82. 
5 Julia Kristeva, Främlingar för oss själva, övers. Ann Runnquist-Vine (Stockholm: 
Natur och Kultur, 1991), s. 17. 
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som börjar när medvetandet om min skillnad dyker upp och 
slutar när vi alla erkänner oss som främlingar i uppror mot 
förenande band och gemenskaper”.6 Främlingen visar därmed 
att vad som förstås som en determination och som uttrycks i 
formen S är P – den är det eller detta, si eller så – snarare är 
ett ”otydligt spår” som skakar och destabiliserar den förmenta 
stabiliteten. Främlingen är per definition den som aldrig finns 
någonstans utan den som kommer till, den som framträder och 
alltid därför bär med sig en framträdelsescen, det vill säga en 
scen av dess händelse. Varje främling visar existensen som en 
händelse, som ett skeende, för att den inte låter existensens fak-
tum hamna i ouppmärksamhetens genomskinlighet. Främ-
lingen låter inte närvaron försvinna i förströddhet utan gör en 
närvaro närvarande men på det märkliga sättet av ett ”otydligt 
spår” eftersom det främmande ifrågasätter djuprotade tanke-
och sensibilitetsvanor kring vad som utgör en närvaro. Ty en 
främling förkroppsligar sammanfallandet av en frånvarande 
närvaro och en närvarande frånvaro. Sitt här är alltid spår av ett 
där; sitt där påkallas ständigt i sitt här. Främlingen talar det svår-
tolkade språket av mer än ett språk inom språket.  

Om främlingen ”läses” som ”ett otydligt spår” och ”symp-
tom” på hur det främmande för sig själv blir främmande och 
därmed indikerar hur differensen mellan identitet och differens 
kan tematiseras då är det viktigt att lyssna och försöka tolka 
främlingens språk som ett ”mer än ett språk”. Detta var en 
central tanke i Jacques Derridas ”dekonstruktion”, som kan 
tolkas som en lyssnande metod och till och med modell för hu-
maniora. Derridas dekonstruktion beskrivs för det mesta som 
ett tankesätt som snarare har skrivandet som princip och metod. 
I många hänseenden är dekonstruktionen ett pågående omläs-
ningsarbete, som söker låta olika språk som opererar i teorins 
språk träda fram. Men den är ännu mer en lyssnande handling 
på olika lager av tystlåtande betydelser och en mängd språk i ett 

6 Kristeva, Främlingar för oss själva, s. 17. 
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tankesätt som enligt Derrida har konstruerat en kulturell och 
civilisatorisk låsning inom dialektiken mellan identitet och dif-
ferens utan att ha kunnat ”läsa” hur denna differens skiljer sig 
inom sig själv. För att lyssna till denna självdifferensierande dif-
ferens, till differensen inom differens, som inte kan låta för att 
den inget är, i mening av en närvaro, en identifierbar ”identitet” 
eller ”differens” skriver Derrida det franska ordet différence på 
ett enligt ortografiska regler felstavat sätt, som différance7. Den-
na skillnad som på franska inte kan höras då bägge orden har 
samma uttal är tyst men synligt och läsbart. Den performativa 
gesten som Derrida utför här visar sig under läsningen, det vill 
säga medan en läser hans text; detta är just vad som definieras 
som différance, som ett differentierande, en verbform för det 
övergående. Derrida skiljer explicit ”differentierande” från ”dif-
ferentiering”, eftersom han vill understryka det skeende som 
skapar en förskjutning av mening genom att öppna ett menings-
alstrande mellanrum. Vad som träder i kraft är inte en annan, 
skild, främmande mening utan meningsövergången som sådan. 
Det är meningsövergången som kommer att stå i fokus och inte 
de meningar som utelämnas eller som framstår var sig på ett 
komparativt eller syntetiserande sätt. Vad som träder fram är 
övergångens gång, dess händelser medan det händer. Dekon-
struktionen är en lyssnande uppmärksamhet till den tystlåtande 
övergången mellan det tänkta, det otänkta och det otänkbara, 
och inte i första hand till vad som tänks, vare sig en tänkandets 
form eller innehåll. Det som ”hörs” är övergången, eller för att 
vara mer precis, vad som hörs är just differentierandets övergå-
ende skeende. I denna bemärkelse kan det sägas att främlingen 
inte är en differens, det differenta, den som inte är ”jag”, ”oss”, 
en ”icke-det”, utan différance, differentierandet i verket. I stället 
för en tanke om differens, skillnad, främmande och främling 
som det som ”är ett inte är” översätter Derrida en substantiv 
grammatik med en grammatik av presens particip, en gram-

7 Jacques Derrida,”La différance”, i Marges de la philosophie (Paris: Les Éditions de 
Minuit, 1972), s. 1–29. 
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matik av det övergående. Det övergående är samtidigt dåtid och 
framtid, närvarande och frånvarande, en ”otidsenlig tidslighet” 
för att använda Nietzsches vokabulär eller ett spår utan någon 
föregående existens. För Derrida är just verbet ”att minnas” vad 
som visar övergåendes otidsenliga tidslighet som tydligaste. Inte 
när det betraktas utifrån vad eller vem som minns utan utifrån 
minnets egendomliga sätt att minnas, som på svenska uttrycks 
med deponensverbet ”att minnas”, ett verb som på samma gång 
är passivt och aktivt, för att den som minns också ”mints” och 
är påmind om sin handling under själva handlingen, en gest som 
omedelbart vänder uppmärksamheten till minnesskeendet som 
ett övergående. Som differentierandets skeende är främlingen 
erfarenheten av en uppmärksamhets vändning från ett fokus på 
det som har varit och det som kan bli till ett fokus på det över-
gående, på differentierandets händelse. 

Derrida har beskrivit differentierandet, différance som över-
gåendet och översättande. Snarare än att upprepa differenslo-
giken genom att vilja övervinna den med en ”annan” logik före-
slår Derrida att denna logikens enspråkighet bör översättas. 
Men hur sker denna översättning när alla språk mer och mer 
underkastas denna logikens enspråkighet? Derridas visar denna 
anmärkningsvärda översättning som sker inom ett hegemon-
iskt, en sorts självöversättning i hans eget fall av att vara en jude 
född i Algeriet som varken kunde hebreiska eller arabiska, som 
bara talat det koloniserande språket franska. Han är den som har 
bara ett språk men som inte är hans; den som bara talar ett språk 
men ett språk som är mer än ett språk. I den koloniala situation-
en är koloniseringen en smärtsam självkolonisering, ”självet” 
snarare det andra inom en, i Derridas fall, det franska språket 
som talas som eget utan att vara eget. Den andre talar ständigt i 
allt som sägs och inte sägs. I det fallet är ”den andre” enspråkig 
både såsom den kolonisering som har blivit det enda språk som 
kväver alla språk och som det egna språket som uttalar i alla sina 
tysta språk den andre, sig själv som en annan än det andra. 
Derridas bok som just heter Den andres enspråkighet eller den 
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ursprungliga protesen visar på flera lager av ambivalens och 
tvetydighet i hur det främmande talar: att ingen kategori som 
används för att beteckna identitet och differens är identiska med 
sig själv, att den andre är annat beroende på varifrån den uttalas 
och den talar till och om, att allt anspråk på ett ursprung snarare 
är en protes.8 

Ett språk som är eget utan att vara eget visar på hur ett språk 
alltid redan är mer än ett språk, att språket som sådant är ett 
Babelstorn, i sig flerspråkigt, ofullbordat och som sådant över-
sättande. För Derrida är språket ”som sådant”, det vill säga i sitt 
skeende, översättande och inte ”något i sig” som översätts till ett 
annat ”i-sig”. Översättningen blir för honom ett sätt att beskriva 
hur différance verkar och opererar, hur differentierandet sker 
som ett övergående. Tankar kring översättning som modell och 
metod för att tänka differentierandes övergående verk utvecklas 
av Derrida i hans försök att ”översätta” Walter Benjamins reflek-
tioner om översättning.9 Utan att gå närmare in i hans läsning 
av Benjamin hävdar Derrida att översättningen – som antar en 
litterär översättning som modell – alltid är översättningen av en 
ursprunglig översättning och ett övergående som är sakralt i 
meningen av ovidrörbart. Översättningen, det vill säga differen-
tierandeskeende, övergåendet är konceptuella ord för att beteck-
na livets liv, livets skeende som ett övergående och efterläm-
nande till ett annat. Livets pågående övergående och översätt-
ande är sakralt då det existerar som ett original som inte får 
ändras eller röras vid; livets liv är ett oöversättbart översättande, 
ty det sker i form av ett efterlämnande till ett kommande liv, i 
form av en efterlevnad, ett efter-liv. Derridas svåröversättbara 
konceptuella vokabulär kring det främmande som blir främ-
mande för sig själv, om differens inom differens, om différance 
som differentierandesskeende beskriver hur det främmande är 

8 Jacques Derrida, Den andres enspråkighet eller den ursprungliga protesen, övers. Lars 
Fyhr (Göteborg: Daidalos, 1999).  
9 Se här framför allt Jacques Derrida, ”Des tours de Babel”, i Difference in Translation 
(Ithaca/London: Cornell University Press, 1985); https://www.sas.upenn.edu/ 
~cavitch/pdf-library/Derrida_Babel.pdf. 
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livsskeendets ”eget” språk, ett språk som är mer än ett språk, 
som är mer än språket självt. Den beskriver detta genom att låta 
det våldsamma kluster i vilken olika konceptuella språk – histo-
riska, juridiska, institutionella, psykologiska, existentiella, este-
tiska, poetiska, politiska, totalitära, revolutionära, metafysiska 
och fysiska – genljuder i våra meningspraktiker. De flera språk i 
varje språk, språkets flerspråkighet, som har fått det sakrala 
namnet Babel, översätter livets övergående skeende, livets form-
lösa formande. 

Derridas tankar om det övergående som ett översättande ger 
en del att tänka kring frågan om hur det främmande blir främ-
mande för sig själv, om hur differentierande teori och praxis kan 
göra en skillnad och därmed bidra till att demontera den inre 
logiken av differensen mellan identitet och differens som verkar 
inom den låsta dialektiken mellan det universella och det parti-
kulära, mellan det globala och det lokala. Det övergående och 
översättande, dessa försök att uttrycka ett närvarande utan när-
varo eller i Derridas språk ett spår utan något att spåra tillbaka 
skapar en skillnad i relation till frågan om hur samtiden kan 
förstås, begreppsgöras och teoretiseras när traditionella för-
ståelsekategorier, koncept och teorier inte längre räcker till men 
som inte ännu har kunnat ersättas av en ”annan” teoretisk vision 
och visionära praktiker. Den aporetiska metod som Derridas 
dekonstruktion inbjuder till har för avsikt att föra gällande teo-
retiska ramar, begreppsapparater och tankefigurer till den sam-
tida världssituationen av en inlåsning i en differenslogik som i 
sin negation tenderar att på nytt affirmera ännu mer det som 
avses förneka. Derridas tankar inom ”aporier”, det vill säga ut-
väglöshet, kan därför som Werner Hamacher föreslagit förstås 
som en ”diaporetik”, ett nyskapat grekiskt ord från dia, genom 
och aporos, en utvägslös väg, och som kan förstås som hemvist i 
övergåendets skeende.  

Den skillnad som det dekonstruktiva skapar har att göra med 
en förskjutning av frågan om formande och blivande till den om 
övergåendet. Medan diskussionerna kring det formande och 
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blivande riskerar att förvandlas till en fråga om vad som måste 
göras för att ge en form till en formande process och till vad ett 
blivande kan eller bör leda till, uppmärksammar det övergående 
vad som sker i denna suspension, utan att definiera det övergå-
ende med bas av skillnaden mellan det som har varit och det som 
kan eller bör bli till, det vill säga utan att tvinga det övergående 
till differensens logik som opererar i olika tankar kring för-
ändring, förvandling och modifikation. Derrida översätter 
romantiska teorier om översättningar till uppmärksamheten på 
övergåendets skeende, till vad som händer i ett dia, ett ”genom”. 
Dekonstruktion är ett fångande på bar och gärning av det 
övergående och hur det alstrar flera språk, flera outtalade idiom. 
På detta vis är hans ”diaporetiska” förfarande ett försök att 
stanna kvar i själva övergåendet. 

På samma sätt läser han den romantiska universitetsidén 
som uttryckligen diskuteras av Schelling i Föreläsningar om 
metoden för akademiska studier.10 Derrida läser dessa Schellings 
föreläsningar som en ”översättningens teologi” och hittar i 
Schellings metod för akademiska studier en outtalad men inte 
desto mindre verkande översättningsmodell genom vilken fasta 
bilder av vetande och kunskap måste översättas till en bild av det 
bildande, till en form av det formande, till en figur av det bliv-
ande snarare än till en formad form, en bildad bild eller till en 
tillblivelses ändamål.11 Hela idén om bildning som har utvecklas 
under romantiken lever vidare i det samtida universitetet som 
en etisk och politisk reserv till en värld alltmer präglad av en 
upplösning av alla fasta former och normer. Meningar och 
värden får ett annat ljus i Schellings föreläsningar som Derrida 
lyfter fram i sin läsning. Schelling förespråkar att alla univer-
sitetsämnen bör underordnas filosofin när den förstår sig själv 
som ett konstnärligt formsökande snarare än som ett överför-

10 F. W. J. Schelling, Föreläsningar om metoden för akademiska studier, övers. Richard 
Matz (Göteborg: Daidalos, 1988). 
11 Jacques Derrida, ”Théologie de la traduction”, i Du droit à la philosophie (Paris: 
Galilée, 1990), s. 371–394 
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ande av olika kunskapsarkiv och begreppslaboratorier. Konsten 
är enligt Schelling en högre kunskapsform eftersom det i den blir 
möjligt att erövra en kunskap om hur det blivande förblir bliv-
ande i en bild, hur det formande förblir formande i en form. 
Konsten – både i teorin och i praktiken - å ena sidan ser i form-
ade former dess formande kraft och å andra sidan att söka en 
form för det formlösa formande. Derrida översätter Schellings 
konstnärliga-filosofiska tankar om blivande former till en tanke 
om det övergående som sådant, ett översättande som vill tala 
gudomligt språk och logiken av en creatio continua, av ett evigt 
skapande. Därför kallar Derrida sin läsning av Schellings bild-
nings- och universitetstänkande ”översättningens teologi”.  

Om Derridas modell för att tänka differentierande skeende 
är uppmärksamheten på översättandets och övergåendets ske-
ende och även om denna modell och metod söker möjliggöra 
ett lyssnande av övergåendets och översättandets skeende och 
inte varifrån och varthän det leder saknas ett ännu skarpare 
lyssnande till det pågående som sådant. Det saknas en ännu 
större uppmärksamhet till hur det mellan och medan som 
utgör det pågående och skeendets gerundiva estetik själv är ett 
verb, en alstrande händelse, ett öppnande skeende som inte 
kan förklaras i relation till skillnaden mellan det föregående 
och det framkommande, mellan en identitet och dess dif-
ferens.12 Det saknas en förståelse för hur det främmande talar, 
hur det främmandesspråket inte bara är flerspråkligt utan först 
och främst mellan-språkligt. Fenomenet som för differensens 
logik förblir fullständigt ouppmärksammad är just mellans och 
medans skeende, mellan- och medan-språklighet. Bara i denna 
ouppmärksamhet kan differenslogiken förbli fast vid iden-

12 Gerundiv estetik är ett uttryck som gör eko till Kants begrepp om ”den trans-
cendentala estetiken” som en lära om tid och rum som apriori åskådningsformer. 
Förstått som en lära om sensibiliteten för huruvida det pågående och skeende varken 
har tid eller rum i den gängse innebörden av en följd och en sammansättning utan 
känner enbart ett mellan och ett medan kan den sensibilitet för det mellan och det 
medan kallas ”gerundiv”, i den grammatiska bemärkelsen av ett vibrerande bärande 
kontinuum. 
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titetstanken genom sättet på vilket identitet och differens skiljs 
och binds ihop. 

Det främmande har blivit främmande för sig själv. Denna 
mening har en dubbel betydelse: den säger å ena sidan att det 
främmande inte längre känner sig som främmande när all 
determination upplöses i och med att allt måste förvandlas till 
en allmän ekvivalens genom vilken allt kan utbytas och ersättas 
mot allt. Å andra sidan säger den att det främmande inte längre 
kan fattas med gängse föreställningar om skillnad, annanhet och 
differens för att det främmande är just öppnandet av ett mellan 
oss, ett differentierande skeende som tydliggör ett skeende som 
sådant utan grund eller ändamål, utan en redan bestämd form 
eller en idealform för framtida bestämmelse. 

Universitetets politiska roll är att göra en skillnad i skill-
naden. Det är att tänka skillnaden på ett frigörande sätt var som 
visar dess filosofiska dimension. Upplösningen av alla bild-
ningsidéer och ideal öppnar möjligheten för en helt annan för-
ståelse av annanhet, som är den av en lyssnande uppmärksam-
het till det pågående och skeendets mellan-språklighet och till 
det mellans och medans rytm och puls. Utan gamla eller nya 
ideala former att söka sig till är vår formlösa tid en ytterst farlig 
tid eftersom den söker formens fascism, det vill säga inne-
hållslösa former som kan fyllas med vilket innehåll som helst så 
att upplösningen av all kreativitet och alla livsresurser ska kunna 
fortsätta att driva fram världens överskott av vilja till makt. Att 
göra skillnad i skillnaden skulle innebära att inte söka en annan 
och ännu bättre form för att upplösa formlösheten utan att lära 
sig att existera utan bild, utan en formad form, liksom en skiss 
eller en teckning som inget annat är än tecknandet av teck-
nandet själv, en linje som träder fram vid ritandet likt ett gående 
på livets lina, uppmärksammande till det pågående medan det 
pågår. Här finns det ingen grund för att vara och existera för-
utom varandes eller existensskeendet.  

Skulle den här förespråkade skillnaden i skillnaden för uni-
versitet innebära rollen att skapa en ”poetisk-politisk-filosofisk 
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strömvirvel” i samtiden som den franska filosofen Gérard 
Granel föreslog på 1970-talet? Troligen inte. Universitetets poli-
tiska roll idag är kanske den att lära sig att tala ett annat språk, 
ett språk som är mer än ett språk, ett språk som är så flerspråkligt 
att en mellanspråklighet kan göra sig hörbar. Idag när världen 
styrs av en meningsdynamik i vilken alla meningar uttöms, när 
alla meningar kan få vilken mening som helst och därmed utöva 
vad jag i andra texter har kallat tvetydighetens fascism blir 
tänkandes roll den av att lyssna till det pågående och skeendets 
mellantydighet, ”de mångspråkigas tystnad” i Kristevas vokabu-
lär, det pluriversa obekanta och ovetade, en gemensam diver-
sitet. Om det finns en plats för ”pluriversitet” eller gemensam 
diversitet inom det befintliga universitetet då skulle det vara det 
att ägna sig åt uppmärksamheten till hur en mening kommer till 
mening, en meningspolitik som snarare än att ersätta menings-
lösheten med programmatiska meningsfärdigheter lära sig att 
läsa verklighetens mellan- och medan-tydighet. Därmed finns 
det en chans för att i orden upptäcka en annan precision som 
inte sammanfaller med entydighetens dogmatism eller ”öppen-
hetens” tomma innehåll. 

Därmed finns det även en chans för vad den danske poeten 
Inger Christensen har kallat för ”fjärilseffekten” mitt i vår över-
ordnade oordnade värld.  

Ja, hellre då fjärilseffekten. Alla de små mellanrum där slump-
en slinker in. De små mellanrummen mellan våra förnimmel-
ser, mellanrummen mellan uppmärksamhet och ouppmärk-
samhet, mellanrummen mellan orden på pappret, papprets 
oöverskådliga mellanrum där ingenting står skrivet på det, 
sömnens mellanrum, det formlösas mellanrum, de öde 
sträckornas mellanrum, där man är ute tills man kommer in 
igen. Alla de platser där medvetandet överlämnar sig åt 
slumpens nycker. Hellre fjärilseffekten än den totala ordning-
en. Hellre låta den lilla slumpen breda ut sig till ett hav av till-
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fälligheter, där medvetandet drunknar, än att låta den klamra 
sig fast vid sin egen avgränsade och fiktiva ordning.13 

Det må hända att övningar i att läsa verklighetens mellan- och 
medantydighet öppnar väg för en pluriversalism, för en plu-
riversalistisk, gemensam diversitet i vilken existensens gåtfulla 
skeende ska kunna återge tingen och var och ens singularitet sin 
rätt att existera som en gåta. Därmed skulle vi kunna säga med 
en vers av Paul Celan i munnen: ”Wir sind Fremde”, vi är främ-
mande.14 

13 Inger Christensen, Hemlighetstillståndet. Essäer, övers. Anna Hultenheim (Tollarp: 
Ariel Förlag, 2011), s. 67. 
14 Paul Celan, ”Sprachgitter”, i Sprachgitter. Vorstufen, Textgenese, Endfassung 
(Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1996), s. 33. 

305 

https://mande.14
https://ordning.13


EN PLATS FÖR TÄNKANDE 

306 



 

 

  

 

 
  

 
  

 

 
 

 

 
   

 
 
 
 

 

  
 

   
 

 

Om författarna 

Henrik Bohlin är professor i idéhistoria vid Södertörns hög-
skola. Han har bland annat publicerat boken Medborgerlig bild-
ning (2018) och artiklar och antologikapitel om empatiteori, 
David Humes moralfilosofi, relativism, vetenskapsteori och 
kunskapsteori. 

Jonna Bornemark är professor i filosofi vid Centrum för prak-
tisk kunskap på Södertörns högskola. Hon intresserar sig bland 
annat för den praktiska kunskapens teori, religionsfilosofi, 
kroppslighet, människa-djur-studier och offentlig förvaltning. 
Hennes senaste bok är Det omätbaras renässans (2018). 

Anders Burman är professor i idéhistoria vid Södertörns hög-
skola och forskar bland annat om Hannah Arendt, bildnings-
traditioner och demokratins idéhistoria. Bland hans senare 
publikationer märks Kultiverandet av det mänskliga. Essäer om 
liberal education, bildning och tänkande (2018) och Pedagogik-
ens idéhistoria. Uppfostringsidéer och bildningsideal under 2500 
år (2 uppl. 2019). 

Marcia Sá Cavalcante Schuback är professor i filosofi vid 
Södertörns högskola, tidigare professor adjunto vid Univer-
sidade Federal do Rio de Janeiro (Brasilien). Bland hennes pub-
likationer kan nämnas Lovtal till intet (2006), Att tänka i skisser 
(2011), Being with the Without (2013) och Time in Exile. In Con-
versation with Heidegger, Blanchot and Clarice Lispector (2020). 
Hon är ansvarig för forskningsprojekt Traces of Oblivion. 
Identity, Heritage and Memory in the Wake of a Nationalistic 
Turn. 

Anna Enström är doktorand i estetik vid Södertörns högskola 
där hon färdigställer en avhandling om sinnlighetens betydelse i 
Immanuel Kants teori om estetisk erfarenhet genom de filo-
sofiska nyckeltermerna sinne och stämning, samt sinnesstäm-
ningarna skratt och hypokondri. 

307 



   
    

 
 

 
 

 

 
 

  

 

 

 
 

 
  

  

 

  

EN PLATS FÖR TÄNKANDE 

Astrid Grelz är fil. mag. i filosofi vid Södertörns högskola och 
redaktör för tidskriften Kris och kritik. Till hennes forsknings-
intressen hör tidig tysk fenomenologi och postmarxistisk teori. 

Jonna Hjertström Lappalainen är docent i den praktiska kun-
skapens teori och arbetar som lärare och forskare vid Centrum 
för praktisk kunskap på Södertörns högskola. Hon deltar just nu 
i ett forskningsprojekt som undersöker kollektiv kunskap och 
kollektiv omdömesförmåga hos lärare och poliser. Hon har tidi-
gare forskat om bland annat existensfilosofi, tänkande samt uni-
versitetslärares och konstnärers praktiska kunskap. 

Per Magnus Johansson är psykoanalytiker, leg. psykolog med 
specialistkompetens i klinisk psykologi, docent i idéhistoria vid 
Göteborgs universitet och redaktör för kulturtidskriften Arche. 
Hans forskningsintressen kretsar kring psykoanalysens teori, 
praktik och historia och det psykiska lidandets historiska och 
aktuella manifestationer. Nyligen har han publicerat Corona. En 
psykoanalytikers dagbok (2020). 

Thomas Karlsohn är professor i idé- och lärdomshistoria vid 
Uppsala universitet. Karlsons forskningsintressen rör i första 
hand utbildningshistoria och sekularisering. Han har även in-
tresserat sig för filosofihistoria och bildningsfrågan. Bland hans 
senaste publikationer märks Universitetets idé (red. 2016) och 
Universitetets gränser från (red. med Peter Josephson, 2019). 

Krystof Kasprzak är filosof och lektor på Centrum för praktisk 
kunskap vid Södertörns högskola. Han disputerade 2017 med 
avhandlingen Vara, framträdande, värld. Om fenomenets nega-
tivitet hos Martin Heidegger, Jan Patocka och Eugen Fink. 
Förutom att undervisa arbetar han just nu med postdoc-pro-
jektet The Relation between Work and Political Emancipation 
from a Central and Eastern European Perspective: Autocrea-
tion, Work and Suffering in Stanislaw Brzozowski. 

Tora Lane disputerade 2009 på en avhandling i rysk litteratur 
om Marina Tsvetajeva: Rendering the Sublime. Readings of the 

308 



 

  
  

 
 

 

 

 

 

 
  

 
 

 
 
 

   
 

 

  

 
 

 

OM FÖRFATTARNA  

Fairy-tale Poem The Swain. Hon är docent i litteraturvetenskap, 
verksam som forskningsledare på Södertörns högskola. Tyngd-
vikten i hennes forskning har legat på frågor om modernism och 
revolution som hon intresserar sig för i en skärningspunkt mel-
lan filosofi och litteratur. Andra publikationer är Dis-orienta-
tions. Philosophy, Literature and the Lost Grounds of Modernity 
(red. med Marcia Schuback Sá Cavalcante, 2015) och Andrey 
Platonov. The Forgotten Dream of the Revolution (2018). 

Synne Myrebøe undervisar i idéhistoria vid Södertörns hög-
skola. 2019 disputerade hon på avhandlingen Kultiveringens 
politik. Martha Nussbaum, antiken och filosofins praktik vid 
Umeå universitet. Hennes forskningsintressen kretsar kring ut-
bildningshistoria och politisk filosofi- och idéhistoria. 

Sharon Rider är professor i teoretisk filosofi vid Uppsala uni-
versitet där hon var prodekanus för historisk-filosofiska fakul-
teten 2008–2014. Hon forskar om de kulturella förutsättningar 
för autonomi, ansvar och kunskap, vilket har utmynnat i flera 
publikationer som berör universitetet, däribland Post-truth, 
Fake News. Viral Modernity and Higher Education (2018). 

Sven-Olov Wallenstein är professor i filosofi vid Södertörns 
högskola. Några av hans senare publikationer är Upplysningens 
estetik. Nedslag i 1700-talet (2019), Spacing Philosophy. Lyotard 
and the Idea of the Exhibition (med Daniel Birnbaum, 2019), 
Adorno. Negativ dialektik och estetisk teori (2019), Critical 
Theory. Past, Present, Future (red. med Anders Bartonek, 2020) 
och Aisthesis. Estetikens historia, del 2 (red. med Sara Danius och 
Cecilia Sjöholm, 2020). 

Charlotta Weigelt, professor i filosofi vid Södertörns högskola. 
Hennes huvudsakliga forskningsintressen är antik filosofi och 
fenomenologi. Hon har en bok om Sokrates under utgivning på 
Faethon, och en nyöversättning av Aristoteles Nikomachiska 
etiken under utgivning på Thales. 

309 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EN PLATS FÖR TÄNKANDE 

Martin Wiklund är docent i idé- och lärdomshistoria, verk-
sam vid Stockholms universitet. Hans forskningsintressen är 
bland annat det historiska tänkandets historia och historie-
teori, modernitetsberättelser och modernitetskritik, politisk 
idéhistoria och filosofihistoria. Under de senaste åren har han 
publicerat ”The Ideal of Justice and its Significance for His-
torians as Engaged Intellectuals” i The Engaged Historian. 
Perspectives on the Intersections of Politics, Activism and the 
Historical Profession (red. Stefan Berger, 2019), ”Rüsen’s 
Response to the Crisis of Historicism” i Intelligere, Revista de 
História Intelectual (2017), och ”Ett ansvarslöst ansvar? Om 
historikerns ansvar för historiska lärdomar” i Historiens hem-
vist, vol. II: Etik, politik och historikerns ansvar (red. Patricia 
Lorenzoni och Ulla Manns, 2016). 

310 



 

 

 

 
  

 
 

 
 

 

 
 

   
 

 

 
   

 
 

  
 

 
  

 
 

 

 
 

 
 

 
   

 

 
  

 
 
 

 
 

  

 

 

 
 

   
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

  
 

Namnregister 

d’Alembert, Jean le Rond  181 
Altenstein, Karl vom Stein 

zum 191 
Althusser, Louis 145, 195 
Aristoteles 16, 17, 22, 103–105, 

110, 120, 134, 165, 200, 207, 
253, 273–287, 309 

Arendt, Hannah 20, 23, 117, 
118, 121, 218–221, 227, 229, 
232, 233, 272, 286, 287, 295, 
307 

Badiou, Alain 145 
Barthes, Roland 233 
Beauvoir, Simone de  16, 107, 

117, 145 
Benjamin, Walter 286, 299 
Berenguer, Dámaso 92 
Berger, Peter 164, 310 
Biesta, Gert 117 
Bohlin, Henrik 18, 19, 50, 157, 

161, 167, 224, 307 
Bonaparte, Napoleon 8, 182 
Bornemark, Jonna  20, 180, 197, 

208, 307 
Brentano, Franz 133 
Bruno, Giordano 20, 199, 206– 

211 
Buber, Martin 249 
Burman, Anders 14, 41, 44, 45, 

50, 161, 224, 295, 307 
Carnap, Rudolf 166 
Cassirer, Ernst 201, 249 
Cavalcante Schuback, Marcia 

Sá  23, 111, 221, 247, 289, 307 
Celan, Paul 305 
Christensen, Inger 304, 305 
Cicero 34 

Collini, Stefan  168, 169 
Comay, Rebecca 35, 37 
Comte, Auguste  157, 166 
Cousin, Victor  178, 182–185, 

191 
Crouch, Colin 172 
Cusanus, Nicolaus  201–203, 

206–209 
Debord, Guy 243 
Debray, Régis 186 
Déjours, Christophe  146 
Deleuze, Gilles 195 
Derrida, Jacques 19, 23, 46–48, 

50, 145, 177–180, 182, 189– 
194, 296–302 

Descartes, René  84, 140, 141, 
180–182, 185, 191, 199, 211, 
255 

Dewey, John  16, 20, 106, 215– 
218, 221, 228, 254 

Durkheim, Émile 186–188 
Duruy, Victor 186, 189, 190 
Duverger, Maurice  188, 189 
Eagleton, Terry 161 
Earle, Joe 171, 172 
Eichmann, Adolf  221 
Ekström, Anders  157, 158, 160, 

163 
Enström, Anna 13, 45, 193, 307 
d’Estaing, Giscard  187 
Falloux, Alfred de  185, 187 
Ferrari, Joseph  183 
Feuerbach, Ludwig  162, 249 
Fichte, Johann Gottlieb 41, 43, 

133, 140, 182 
Fink, Eugen 16, 103–118, 208 

311 



 

 

 

 
 

 
 
 
 

  
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
   
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

  
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

EN PLATS FÖR TÄNKANDE 

Foucault, Michel  10–12, 145, 
179, 180, 195, 196, 272 

Freud, Sigmund 17, 18, 133, 
135–140, 142–145, 147–152, 
155 

Gadamer, Hans-Georg 17, 46– 
48, 119, 122, 126–129 

Galilei, Galileo  123, 124 
Goethe, Johann Wolfgang von 

7, 134, 195 
Granel, Gérard 290, 304 
Greenfield, Patricia 151 
Grelz, Astrid 20, 197, 308 
Griffith, Paul 54 
Gromer, Bernadette 192, 193 
Guattari, Félix 195 
Gudkov, Lev 242 
Habermas, Jürgen 18, 19, 149, 

158, 159, 163–166, 168–175 
Haby, René 188, 189, 195 
Hedenius, Ingemar 147, 157 
Hegel, Georg Wilhelm 

Friedrich 7, 11, 12, 18, 41, 
45, 64, 116, 133, 140, 142–145, 
177, 178, 183–185, 191, 192, 
216, 217, 255 

Heidegger, Martin 16, 17, 86, 
103, 108, 114, 122–126, 130 

Herakleitos 107 
Herbart, Johann Friedrich 133 
Herder, Johann Gottfried 64, 

72 
d’Holbach, baron 166 
Hufeland, C. W. 29 
Humboldt, Wilhelm von 14, 

28, 39–52, 185, 234 
Hume, David 166, 167, 255 
Husserl, Edmund  16, 17, 19, 95, 

103, 122–127, 130, 180, 183, 
255 

Hägerström, Axel 157 
Hölderlin, Friedrich 7, 12 
Jaggar, Alison 283, 284 
Jameson, Fredric 18, 51 
Johansson, Per Magnus 17, 18, 

133, 151, 152 
Kant, Immanuel 13, 14, 22, 23, 

25–37, 41, 44, 45, 51, 56, 59, 
66, 86, 115, 130, 131, 133, 134, 
158–163, 178, 180, 181, 193, 
200, 201, 220, 221, 249, 255– 
261, 302, 307 

Karlsohn, Thomas 9, 15, 39, 41, 
42, 47, 49, 53, 54, 57, 60, 64, 
69, 70, 162 

Kasprzak, Krystof  16, 107, 107, 
308 

Kirkegaard, Sören  20 
Kojève, Alexandre 143, 144, 184 
Kotiukov, Mikhail  238 
Kristeva, Julia 18, 146, 295, 296, 

304 
Lacan, Jacques 18, 137–146, 149, 

150, 153, 155, 196 
La Fontaine, Jean de 192 
Lane, Tora 21 
Laplanche, Jean 145, 146 
Lappalainen, Jonna Hjertström 

20, 272 
Leibniz, Gottfried Wilhelm 

von 181 
Lenin, Vladimir 233–235 
Lesche, Carl 18, 148–153 
Lévi-Strauss, Claude  19, 139 
Liedman, Sven-Eric 44, 162, 

163 
Lindner, Gustav Adolf 133 
Littau, Karin 252 
Luckmann, Thomas  164 
Lyotard, Jean-François 59, 179 

312 



 

 

 
 

 

 
 

 
  

 
 

 

 
 

 
 

  
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
   
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
  

 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
   

 
   

 
   

NAMNREGISTER 

Mandelstam, Osip  235 
Mangen, Anne 252 
Marc-Wogau, Konrad  147, 148 
Marx, Karl 148, 162, 292, 234, 

244 
Monzie, Anatole de 186 
Moran, Cahal  171, 172 
Myrebøe, Synne 22, 50, 271 
Nancy, Jean-Luc 192, 193 
Naumova, Tatjana 231 
Nietzsche, Friedrich  17, 77, 

105, 107, 111, 134, 158, 192, 
298 

Nussbaum, Martha 22, 23, 50, 
74, 258, 271–287 

Orbán, Viktor 21 
Ortega y Gasset, José  15, 16, 79, 

80–102, 264, 265, 267 
Paperny, Vladimir 240 
Patočka, Jan 106, 108, 113 
Piper, Andrew  252 
Platon 16, 19, 22, 61, 104, 105 

111, 113, 114, 116, 117, 120– 
122, 127, 129, 131, 132, 134, 
135, 189, 190, 192, 208, 217, 
254, 255, 273–277, 279–282, 
284, 285, 287 

Pontalis, Jean-Bertrand 145, 
146 

Popper, Karl  166, 255 
Primo de Rivera, Miguel  92 
Protagoras  274 
Putin, Vladimir 21, 231, 232, 

237–241, 243 
Renck, Johan 245 
Ricoeur, Paul  145, 249 
Rider, Sharon  22, 163 
Rousseau, Jean-Jacques 16, 19 
Sartre, Jean-Paul 145, 179 
Scheler, Max 249 

Schelling, Friedrich  12, 41, 69, 
70, 72, 73, 133, 301, 302 

Schelsky, Helmut 42, 43 
Schiller, Friedrich 15, 65, 66 
Schlegel, Friedrich 67 
Schleiermacher, Friedrich 15, 

70, 72, 73 
Schopenhauer, Arthur 17, 134, 

135 
Shaftesbury, lord  175 
Sokrates  121, 217–221, 227, 229, 

254, 275, 279, 280, 284 
Sontag, Susan 286 
Soros, George  21, 237 
Spinoza, Baruch 143 
Spivak, Gayatri Chakravorty 

283, 284 
Stein, Edith 16, 191 
Sörlin, Sverker 11, 51, 157, 158, 

160, 163 
Thales 37, 45, 64, 121, 124, 167, 

175, 182, 256 
Trump, Donald  15, 59, 160 
Turkle, Sherry  251 
Törnebohm, Håkan 149 
Ward-Perkins, Zach 171, 172 
Weber, Max  183, 197 
Wedberg, Anders 18, 146, 147 
Weibull, Lauritz 157 
Weigelt, Charlotta 17 
Weil, Simone 22, 266–268 
Weyl, Hermann  255 
Wiklund, Martin 15, 310 
Wittgenstein, Ludwig  22, 261, 

262 
Wolf, Maryanne 251, 252 
Wollstonecraft, Mary  16 
William II, Fredrick 28 

313 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EN PLATS FÖR TÄNKANDE 

Žižek, Slavoj 247 
Östling, Johan 42, 43, 63, 69 

314 



 

 

   

 

 
 

  
 

  
 

  

  

  

 

  

   
 

  
 

 

 

 

  
 

Södertörn Philosophical Studies 

1. Hans Ruin & Nicholas Smith (red.), Hermeneutik och tradition: 
Gadamer och den grekiska filosofin (2003) 

2. Hans Ruin, Kommentar till Heideggers Varat och tiden (2005) 
3. Marcia Sá Cavalcante Schuback & Hans Ruin (eds.), The Past’s 

Presence: Essays on the Historicity of Philosophical Thought (2006) 
4. Jonna Bornemark (red.), Det främmande i det egna: Filosofiska essäer 

om bildning och person (2007) 
5. Marcia Sá Cavalcante Schuback (red.), Att tänka smärtan (2009) 
6. Jonna Bornemark, Kunskapens gräns, gränsens vetande: En fenome-

nologisk undersökning av transcendens och kroppslighet (2009) 
7. Carl Cederberg & Hans Ruin (red.), En annan humaniora, en annan 

tid/Another humanities, another time (2009) 
8. Jonna Bornemark & Hans Ruin (eds.), Phenomenology and Religion: 

New Frontiers (2010) 
9. Hans Ruin & Andrus Ers (eds.), Rethinking Time: Essays on History, 

Memory, and Representation (2011) 
10. Jonna Bornemark & Marcia Sá Cavalcante Schuback (eds.), Pheno-

menology of Eros (2012) 
11. Leif Dahlberg & Hans Ruin (red.), Teknik, fenomenologi och 

medialitet (2011) 
12. Jonna Bornemark & Hans Ruin (eds.), Ambiguity of the Sacred (2012) 
13. Brian Manning Delaney & Sven-Olov Wallentein (eds.), Translating 

Hegel (2012) 
14. Sven-Olov Wallenstein & Jakob Nilsson (eds.), Foucault, Biopolitics, 

and Governmentality (2013) 
15. Jan Patočka, Inledning till fenomenologisk filosofi (2013) 
16. Jonna Bornemark & Sven-Olov Wallenstein (eds.), Madness, Reli-

gion, and the Limits of Reason (2015) 
17. Björn Sjöstrand, Att tänka det tekniska: En studie i Derridas teknik-

filosofi (2015) 
18. Jonna Bornemark & Nicholas Smith (eds.), Phenomenology of Preg-

nancy (2016) 



 

 

   
 

  
  

 

19. Ramona Rat, Un-common Sociality: Thinking Sociality with Levinas 
(2016) 

20. Hans Ruin & Jonna Bornemark (red.), Ad Marciam (2017) 
21. Gustav Strandberg, Politikens omskakning: Negativitet, samexistens 

och frihet i Jan Patočkas tänkande (2017) 
22. Anders Bartonek & Anders Burman (eds.), Hegelian Marxism: The 

Uses of Hegel’s Philosophy in Marxist Theory from Georg Lukács to 
Slavoj Žižek (2018) 

23. Lars Kleberg, Tora Lane, Marcia Sá Cavalcante Schuback (eds.), 
Words, Bodies, Memory: A Festschrift in honor of Irina Sandomirskaja 
(2019) 

24. Marcia Sá Cavalcante Schuback, Helena Mattsson, Kristina Riegert & 
Hans Ruin (red.), Material: Filosofi, Estetik, Arkitektur: Festskrift till 
Sven-Olov Wallenstein (2020) 

25. Johan Sehlberg, Of Affliction: The Experience of Thought in Gilles 
Deleuze by way of Marcel Proust (2020) 

26. Hans Ruin, Reduktion och reflektion – En inledning till Husserls fenome-
nologi (2020) 

27. Anders Burman, Marcia Sá Cavalcante Schuback & Synne Myrebøe 
(red.), En plats för tänkande. Essäer om universitetet och filosofin (2020) 



      
 

     

  

   
   

 

Södertörn Studies in Intellectual and Cultural History 

1. Anders Burman & Synne Myrebøe (red.), Martha Nussbaum. Ancient 
Philosophy, Civic Education and Liberal Humanism, 2019. 

2. Anders Burman & Shamal Kaveh (red.), Demokratin och det politiska. 
Essäer om samtidens politiska tillstånd, 2020. 

3. Anders Burman & Tore Lund (red.), Efter Viktor Rydberg. Receptions-
historiska studier, 2020. 

4. Anders Burman & Joakim Landahl (red.), 1968 och pedagogiken, 2020. 
5. Anders Burman, Marcia Sá Cavalcante Schuback & Synne Myrebøe 

(red.), En plats för tänkande.  Essäer om universitetet och filosofin, 2020. 

Huvudredaktörer för skriftserien är Anders Burman och Leif 
Runefelt. 



 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

SÖDERTÖRN PHILOSOPHICAL STUDIES 

17. Björn Sjöstrand, Att tänka det tekniska: En studie 
i Derridas teknikfilosofi, 2015. 

18. Jonna Bornemark & Nicholas Smith (eds.), 
Phenomenology of Pregnancy, 2016. 

19. Ramona Rat, Un-common Sociality: Thinking 
Sociality with Levinas, 2016. 

20. Hans Ruin & Jonna Bornemark (red.), Ad 
Marciam, 2017. 

21. Gustav Strandberg, Politikens omskakning: 
Negativitet, samexistens och frihet i Jan Patočkas 
tänkande, 2017. 

22. Anders Bartonek & Anders Burman (eds.), 
Hegelian Marxism: The Uses of Hegel’s Philosophy in 
Marxist Theory from Georg Lukács to Slavoj Žižek, 
2018. 

23. Lars Kleberg, Tora Lane, Marcia Sá Cavalcante 
Schuback (eds.), Words, Bodies, Memory: A 
Festschrift in honor of Irina Sandomirskaja, 2019. 

24. Marcia Sá Cavalcante Schuback, Helena 
Mattsson, Kristina Riegert & Hans Ruin (red.), 
Material: Filosofi, Estetik, Arkitektur: Festskrift till 
Sven-Olov Wallenstein, 2020. 

25. Johan Sehlberg, Of Affliction: The Experience of 
Thought in Gilles Deleuze by Way of Marcel Proust, 
2020. 

26. Hans Ruin, Reduktion och reflektion – En 
inledning till Husserls fenomenologi, 2020. 

27. Anders Burman, Marcia Sá Cavalcante Schuback 
& Synne Myrebøe (red.), En plats för tänkande ‒
Essäer om universitetet och filosofin, 2020. 

Södertörns högskola | publications@sh.se 

mailto:publications@sh.se


 
  
 
 
 
 

 
 

I ljuset av dagens heterogena kunskapskulturer är den över-
gripande ambitionen med den här boken att refektera över 
relationen mellan universitetet och flosofn med öppningar för 
frågor som är av betydelse för demokratin och samhället i stort. 
I antologins sexton artiklar diskuteras flosofsk forskning och 
högre utbildning i förhållande till universitetets ständigt för-
ändrade funktioner men också tänkandets förmåga att för-
ändra verkligheten. 

Gentemot en bred idéhistorisk fond som sträcker sig från den 
tyska idealismen för drygt tvåhundra år sedan till vår egen 
tid är det ett försök att diagnostisera flosofns och tänkan-
dets villkor, status och möjligheter inom dagens universitets-
väsende. I vilka avseenden kan universitetet fortfarande fun-
gera som en plats för tänkande? 
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