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This thesis is basically an attempt to discuss the intrinsic intersubjective nature of the so-

called ideal sciences, i.e. geometry or arithmetic. Based upon a thorough analysis of Husserls 

The Origin of Geometry and Derridas Edmund Husserl's Origin of Geometry: an Introduction 

this thesis takes geometry as an example of an ideal science. The main question of the thesis 

is how an ideal science or object is constituted. The thesis consist of two main chapters - 

“Geometry and Historicity” and “Language”- and a concluding discussion. "Geometry and 

Historicity” reflects upon the relationship between the ideal sciences, using geometry as an 

example, and historicity, time and traditionality." The “Language” chapter discusses the need 

for language to make communication within an intersubjective space possible", and further 

which implications writing has upon the formations of ideal structures. To conclude the thesis 

demonstrates how geometry is far from a 'neutral' science but is constituted and idealized 

within the intersubjective space. The thesis argues that geometry has been “traditionalized” as 

an authentic and, as it is conceived, true form of knowledge through a historical process of 

human relations. This is made possible with the intrinsic “objectifying” ability within 

language and more specifically the human literacy, which is essential for this “idealization” 

process. As a consequence our understanding of science needs further reflections on how 

language, historicity and ultimately human relations have played an essential part in its 

formation.   
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Inledning 
Föreliggande uppsats syftar till att undersöka hur geometri – som exempel för idealt 

vetenskapliga strukturer – konstitueras som ett idealt objekt i Edmund Husserls Geometrins 

ursprung, detta inom en intersubjektiv horisont där historicitet, det muntliga och skriftliga 

språket spelar en avgörande roll. Uppsatsen huvudfokus ligger på skriftens vikt för detta 

konstituerande skeende i relation till den muntliga traditionen. Uppsatsen ska påvisa de skilda 

möjligheter som ett skriftspråk innebär för att möjliggöra en ”idealisering”. Undersökningen 

kommer att ske utifrån en samläsning av Edmund Husserls Geometrins ursprung och Jaques 

Derridas utförliga förord Introduction à ” L’Origine de la geometrie” de Husserl.  Denna 

samläsning kommer att fördjupas i huvudsak av Walter Ongs text Orality and Literacy: the 

technologizing of the word som i sin tur kommer att påvisa hur det skriftliga skiljer sig 

markant från det muntliga i detta även hur ett skriftspråk är nödvändigt för att möjligheten att 

överhuvudtaget kunna idealisera vetenskaper.   

I Geometrins ursprung framläggs de förutsättningar för hur en ideal vetenskap överhuvud kan 

utvecklas. Vi får se hur geometrin konstitueras genom språket, skriften samt genom sin 

historicitet. (Hur dessa förutsättningar spelar in i konstituerandet av geometrin kommer vi att 

se framöver i uppsatsen.)  Dessa förutsättningar pekar för Husserl alla tillbaka på en mer 

grundläggande förutsättning nämligen en mänsklighet som sådan. Med ”mänsklighet” menas 

här en relation mellan människor som möjliggör ett gemensamt framställande och 

konstituerande. Häri krävs en möjlighet av förståelse mellan enskilda subjekt samt en 

möjlighet av kommunikation. Denna relation mellan människor, intersubjektiviteten, kommer 

framöver att vara temat för uppsatsen. Uppsatsen undersöker i stora drag hur 

intersubjektiviteten, undersökt främst genom skriftspråket, spelar en avgörande roll i 

konstituerandet av ideala strukturer, både vetenskaper och kulturyttringar. Hur vi som 

människor rör oss i ett intersubjektivt rum, där vi gemensamt, implicit, formar vår omvärld 

genom att skapa normer och traditioner.  

   Tesen som utvecklas i uppsatsen är att geometrin konstitueras genom en intersubjektiv 

process och visar sig snarare vara en tradition än ett ahistoriskt och objektivt varande. 

Slutskedet i detta konstituerande sker genom skriftspråket, som genom möjligheten att 

återvända till ett ”identiskt” material blir texten en gemensam grund för att en vetenskap ska 

kunna formas och växa fram inom det intersubjektiva rummet. Här skiljer sig skriften markant 

från ett rent muntligt språkbruk där samma möjlighet till en gemensam grund inte finns. I 

föreliggande uppsats kommer denna skillnad mellan det muntliga och det skriftliga redogöras, 
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en viktig aspekt i själva konstituerandet som både Husserl och Derrida ej utvecklar vidare. I 

detta kommer det även visas att det finns ett viss paradoxalt inslag i den ideala vetenskapens 

varande i och med att den både måste sträva efter att frånkopplas det mänskliga och samtidigt 

som den enbart kan finnas till i det mänskliga. Detta i sin tur implicerar en vetenskapens 

historicitet så som tradition, formad i som tidigare nämnt en intersubjektiv horisont.  

 

Bakgrund 
Frågeställningarna i uppsatsen grundar sig i en allmän föreställning om en ”objektiv” sanning 

och vetenskaper som kan tillhandahålla denna ”objektiva” sanning. Som exempel ingår i vårt 

allmänna medvetande geometri och övervägande delen av övriga naturvetenskaper ofta som 

en oifrågasatt och självklar del av den faktagrund och den sanning som vi betraktar världen 

med. Man skulle kunna säga att vi i dessa ser en objektiv sanning som också är mer eller 

mindre skild från det mänskliga förvärvet. Dessa vetenskaper speglar en sida av vår tillvaro 

som vi egentligen inte behöver förhålla oss kritiskt till. Det handlar om en vetenskap med en 

objektiv status som därmed också har en kraft att tillhandahålla raka, klara och framförallt 

entydiga svar. Geometrin är ett exempel på det moderna och västerländska samhällets ideal 

för korrekt och vetenskaplig kunskap. 

Om vi ser geometrin och andra dylika vetenskapsfält som ”ideala vetenskaper” i det att de 

ägnar sig åt ideala objekt som inte kan empiriskt erfaras, är ett kännemärke att dessa 

vetenskaper i allmänhet tycks vara frånkopplade från tid och individ. Deras sanning är giltig 

för var och en oavsett när och var den utövas och utav vem som än inser den. Ett plus ett 

(1+1) är alltid två oavsett om vi lever nu här idag eller för 10 000 år sedan. Detta är en 

grundläggande idé runt denna otvetydiga sanning som är typiskt för dessa vetenskaper. 

Edmund Husserl (1859-1938) är dock en av de filosofer som ifrågasätter denna naiva syn på 

vetenskap. Husserl grundade den moderna fenomenologiska inriktningen inom filosofin, där 

man vänder sig till fenomenen, dvs. betraktar verkligheten hur den framträder i olika 

medvetandeakter istället för att fokusera på vad som visar sig. Detta kan ses som ett försök att 

hitta en mellanväg mellan en dogmatisk rationalism och en alldeles för naiv empirism (Ruin 

1991:9). I denna vändning till själva fenomenen är det snarare relationen mellan akten som 

betraktas och det som betraktas än själva objektet som är utgångspunkt för analysen (Haglund 

1989:18–19). Husserl försöker, genom hela sin fortsatta livsgärning att visa på 

fenomenologins slagkraft som vetenskaplig metod – och kanske den enda möjliga riktigt 
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vetenskapliga metoden i hans tycke, framförallt när det gäller filosofin – hur vi med 

fenomenologins hjälp kan beskriva och förstå fenomen i vår upplevda omvärld vilket varken 

den rent empiriska vetenskapen eller den psykologiska vetenskapen kan.   

   I några av sina senare texter och föreläsningar, varav den namnkunnigaste torde vara Die 

Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie (framöver 

kommer detta verk att förkortas till Krisis), ifrågasätter Husserl den utveckling som har skett 

under moderniteten i och med att vi tappat tilltron till det centrala elementet inom 

vetenskapen, som enligt honom gått från att vara ett genuint sökande efter sanning till ett 

vetande tomt på mening.  

   Med detta stränga påstående vill Husserl uppenbarligen rikta uppmärksamheten mot den 

kärna som fortfarande finns kvar inneboende i vetenskapen. En kärna av sanningssökande 

som kanske inte försvunnit men i alla fall glömts bort. För att återfinna denna genuina strävan 

efter sanning måste vi studera våra vetenskaper och förstå den rörelse som skett inom dessa 

vetenskaper. Vad var det som gav dem en mening för deras ursprungliga sammanhang och hur 

har de utvecklas från denna ”startpunkt”.  

   För Husserl är detta dock inte enbart en fråga om huruvida vi kan få fram en meningsfull 

vetenskap eller ej, det handlar även om filosofins roll för oss som människor. Det är samtidigt 

ett försvar för filosofin som det ger filosofin en ny riktning. Vilket vi kan utläsa ur följande 

citat från Krisis; 

 

Only an understanding from within of the movement of modern philosophy 

from Descartes to the present, which is coherent despite all its contradictions, 

makes possible an understanding of the present itself. (Husserl 1978 [1970]:15) 

 

För Husserl är filosofin nödvändig för att förstå vår samtid och vetenskapens betydelse för 

detta. Filosofin rymmer för honom Europas nedärvda eidos och för att förstå vår situation som 

människor i det aktuella nuet måste vi avtäcka vår historia. Utan detta kommer vi att förbli 

upprotade och vilsna (Husserl 1978 [1970]:15), detta speciellt med tanke på den tid när 

Husserl formulerade dessa satser.1 I slutändan kan det vara en kamp för att ge filosofin en 

mening i den nya tid som väntade, vad kan och bör filosofin säga om sin samtid och om den 

kommande framtiden. Vilken blir, med andra ord, filosofins roll?  

                                                 
1 Arbetet med Krisis pågick mellan 1934-1937. En uppenbart väldigt turbulent tid, inte minst i Tyskland och det 

tyskspråkiga området. Nazismen var på frammarsch och världen höll på att ställas på ända. Enligt David Carr 

(översättare av Krisis till engelska och filosof) fanns motivationen till Krisis främst utifrån, specifikt då Husserl 

blev tillfrågad att hålla ett föredrag och Filosofins roll i hans samtid (Carr 1978 [1970]: XVI). För djupare 

studier av frågan hänvisar jag till Krisis förordet av just David Carr.  
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   Det handlar om att söka en filosofi som har en giltighet som överskrider den enskilda 

kontexten, samtidigt som den förankras just i dessa kontexter. Precis som för vetenskaperna, 

de kan inte förbli fast i en historicistisk idé om vetenskap och sanning, där allt är kontextuellt, 

eller relativt till sin historiska kontext. (Soffer 1991:31–32) Det handlar om att utvinna en 

objektivt giltig mening ur själva meningens konstitution. Denna mening får dock inte falla för 

samma naivitet som de stränga naturvetenskaperna har, vilket är att undvika att handskas med 

sin historia överhuvudtaget. Det handlar snarare om att utvinna en giltighet i dessa olika 

filosofiska kontexter som historiskt har existerat. För, som Husserl skriver i Philosophie als 

strenge Wissenschaft (2002,[1911]), är de stränga vetenskaperna förvisso kulturella skapelser 

som ständigt är i rörelse, men de saknar inte för den sakens skull en allmännare giltighet 

(Husserl 2002[1991]:58–59). Hade så varit fallet hade vi inte kunnat tala om vetenskaper som 

annat än tillfälliga historiska skeenden som alltid är i ständig rörelse och som inte bär någon 

sanning. Det skulle med andra ord bli omöjligt att forma allmänna begrepp med en entydig 

betydelse och vetenskapen skulle förfalla in i en skeptisk subjektivism (Husserl 

2002[1991]:59).  För historien kan inte avgöra giltigheten hos objektet, eller om det bara är ett 

historiskt gestaltat objekt (Husserl 2002[1991]:60). Denna giltighet måste återfinnas hos 

själva vetenskapen ifråga, matematiken kan inte vända sig till historien för att finna sin 

mening, den måste vända sig till matematiken. 

   Men här kan man tycka att en motsägelse uppstår när man väl ställer dessa påståenden i 

relation till Geometrins ursprung och Krisis, där i dessa texter är det just historiciteten som 

blir huvudtemat. Men det handlar just om, även i dessa texter, att övervinna historismens 

relativism, att skapa en historisk förståelse som inte enbart bryter ner tillvaron till en 

relativistisk skeptisk subjektism utan möjliggör en objektiv mening.  Men denna objektiva 

mening kan inte, till skillnad från naturvetenskaperna, se sig som helt ahistorisk. Den är 

formad i en historisk kontext och denna måste tas till vara på. Att avlägsna sig från historien 

skapar en lika dogmatisk och meningsfrånvarande situation som historismen. 

   Med detta Husserl ändamål i åtanke kan vi utifrån Krisis och Geometrins ursprung skymta 

en slags metodik som tidigare varit främmande för Husserl, vilken kan beskrivas som både 

historisk och teleologisk (Husserl 1978 [1970]:70–73). Denna metod kan vi applicera på olika 

strukturer, främst på vetenskaper och då inte minst på filosofin – vilken i Husserls mening 

onekligen är den ursprungliga och viktigaste vetenskapen (Husserl 1978 [1970]:8,12). För att 

kunna förstå en vetenskaps aktuella utformning eller inriktning måste vi förstå dess historia. 

Vi måste studera de händelseförlopp och de skeenden som formar vetenskapen. I det att 
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vetenskaperna öppnas upp för en historisk granskning visas även deras delaktighet i det 

mänskliga förvärvet.  

 

För att kunna genomföra en sådan granskning av geometri som vetenskap ska det först slås 

fast ett slags definition av vad geometri kan betyda. Namnet ”geometri” kommer från de 

grekiska orden för ”jord” (γεω) och ”mätning” (μετρια) och betyder helt enkelt jordmätning 

eller lantmätarkonst (Erlandsson u.å.). Ordet geometri hänvisar till en gren inom matematiken 

som rör sig med att beskriva och studera rumsliga samband. Inom geometrin, precis som inom 

de allra flesta andra vetenskaper, finns det ett enormt antal olika teorier och metoder. Att 

framställa geometri som om det vore en enhetlig vetenskap är därför en grov förenkling av 

fenomenet. Geometrin används dock i uppsatsen enbart som ett exempel, precis som hos 

Husserl och en närmare analys över enskilda geometriska upptäckter saknar i slutändan 

relevans för uppsatsen.  

    I Husserls text Geometrins ursprung används geometri mer specifikt som ett exempel för 

en ideal vetenskap. Dvs en vetenskap som i huvudsak riktar sig till idéer eller ideala strukturer 

och inte till empiriska studier. I geometrin fall kan dock detta tyckas vara ett underligt 

påstående, vi har ju geometri överallt omkring oss. Vi ser olika geometriska former överallt, 

formade av den mänskliga handen och tillika i naturen finner vi ingen brist på, vad vi 

människor skulle kalla för, geometriska former och figurer. Vad som dock är viktigt att 

poängtera är att Husserl menar att dessa former är enbart ett försök att efterhärma de ideala 

former som vi finner inom geometrin (Husserl 1991[1962]:177). Med detta menas att vi har 

en idé om en cirkel, eller en triangel etc, och att de sedan appliceras på vår omgivning. Vi har 

med andra ord applicerad geometri runt omkring oss. Medan själva geometrin är en vetenskap 

som är apriori, dvs oberoende av erfarenheten.  

 

Litteratur 
Uppsatsen mynnar som tidigare nämnt från Geometrins ursprung2 skriven av Edmund 

Husserl. I Geometrins ursprung ställer Husserl sig frågan hur geometrin blir till som idealt 

objekt. I textens ändå rätt så ringa omfång ringas flera av de vitala frågorna in som ställs i 

                                                 
2 Geometrins ursprung skrevs 1936 och publicerades postumt först 1939 av Husserls assistent Eugen Fink i 

Revue International de Philosophie, då under titeln ”Die Frage nach dem Ursprung der Geometrie als 

internationalhistorisches Problem” (Ruin 1991:7). Senare ingick även texten som Bilaga III i Krisis. Geometrins 

urpsrung, är tätt kopplad till Krisis och kan vara svår att förstå utan det sammanhang som ges däri. Frågan kan 

kort sammanfattas till filosofins roll i ett Europa (vilket snarare kanske ska tolkas som i en västvärld) som håller 

på att tappa riktningen. Det moderna projektet håller på att upplösas. 
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Krisis, hur konstituerar vi genom ett ”traditionaliserande” en objektiv vetenskap som kan leva 

vidare och vidareutvecklas inom ramen för den mänskliga gemenskapen?   

I samläsning med Geometrins ursprung kommer framförallt Jaques Derridas text Introduction 

à ” L’Origine de la geometrie” de Husserl3 att användas.  

   Derridas text är som namnet antyder en introduktion till texten Geometrins ursprung där 

frågan om språk och historicitet fördjupas ingående. Derrida visar hur omfångsrik och potent 

Geometrins ursprung är. Han lyckas här plocka fram och fördjupa de teman som tas upp i 

Geometrins ursprung och i detta även ge en förklaring till exempelvis strukturen i Geometrins 

ursprung. Derrida binder även ihop Geometrins ursprung med tidigare texter av Husserl och 

påvisar en kontinuitet i Husserls tänkande. Att detta nya inte enbart är något som är taget ur 

tomma luften, utan istället en del i Husserls kontinuerliga projekt.   

   Jag kommer i uppsatsen inte att ställa Husserl och Derrida mot varandra. Derrida får snarare 

rollen att förtydliga och fördjupa de frågeställningar som Husserl framför i Geometrins 

ursprung. Derrida beskrev sin text som ett förord, vilket minst sagt kan ses som en väldigt 

blygsam gest (Ruin 1991:7). Det handlar snarare om, som Hans Ruin beskriver det i förordet 

rör ”… det sig om en bred stud[i]e över den husserlska fenomenologin som sådan, där den 

aktuella texten bara är en sammanbindande tråd.” (Ruin 1991:7). Derrida blir därigenom en 

ovärderlig källa för att koppla samman en tidigare Husserl med den som framträder ur 

Geometrins ursprung.  

   Utöver Derridas text har jag använt mig av Walter Ongs text Muntlig och skriftlig kultur: 

teknologiseringen av ordet. Walter Ong (1912-2003) var en språkfilosof som försökte 

kartlägga skillnaden mellan muntlig och skriftlig kultur, hur en s.k. muntlig kultur (dvs en 

kultur utan koppling till skriftlighet) skiljer sig inte enbart i att de saknar möjlighet till att 

teckna ned språkliga satser utan även att språkets form omstrukturerar medvetandet.4  

   Ongs perspektiv ska hjälpa mig att visa på vissa skillnader mellan muntlig och skriftlig 

kommunikation och hur detta påverkar tankemönstren i respektive situation. Speciellt då för 

att påvisa hur skriften ändrar tankemönstren hos subjektet och i och med detta skapar en 

situation där en ideal vetenskap kan konstitueras.  

   Ong intar inte i min uppsats en polemisk ställning mot Husserl utan får snarare fungera för 

att fördjupa ett resonemangen kring skriftligheten, vilket i min mening saknas i alldeles för 

                                                 
3 Introduction à ” L’Origine de la geometrie” de Husserl publicerades först 1962. Det är Derridas första bok och 

har en starkare koppling till den fenomenologiska riktningen än vad hans senare texter har (Ruin 1991:7-8).  
4 För vidare studier av Walter Ong se Muntlig och skriftlig kultur (1991) originaltitel Orality and Literacy: the 

technologizing of the word (1982).  
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stor utsträckning hos Husserl. Han låter, i Geometrins ursprung¸ skillnaden mellan skriften 

och muntligheten förbli oproblematiserad, för Husserl verkar det nästan vara som att skriften 

är enbart en fysisk manifestation av det talade. Med Ongs hjälp kan denna relation 

problematiseras bättre och vi kan förhoppningsvis få en fördjupad förståelse för hur ideala 

objekt formas genom språket och skriftligheten. 

Centrala begrepp 
I uppsatsen kommer jag att bygga min framställning av hur geometrin kan uppfattas som ett 

resultat av ett sanningssökande som sedan konstitueras av den mänskliga socialiteten med 

hjälp av två huvudsakliga begrepp: intersubjektivitet och tradition som här kommer att 

betraktas för sig själva närmare. 

 

Intersubjektivitet: 
Begreppet intersubjektivitet är synnerligen svårt att ge en tillfredställande definition till. Den 

främsta anledningen till detta är att intersubjektivitet inte ryms inom en snäv ram där 

begreppet fullt kan kartläggas. I denna uppsats finns uppenbart inte möjligheten att försöka 

sig på en mer uttömmande utredning av begreppet, men ett försök att närma sig begreppet kan 

vara nödvändigt för att uppsatsen i sin helhet ska kunnat förstås och för att fungera som en 

inledande reflektion för vidare studier av begreppet och dess bakomliggande fenomen. Detta 

kommer först och främst ske genom en fenomenologisk tolkning då uppsatsen är djupt rotad i 

en fenomenologisk tradition. 

   Först och främst kan intersubjektiviten beskrivas som en slags relation mellan ”jaget” – 

subjektet – och den ”andre”, detta i relation till en gemensam ”värld”. Utifrån ett 

fenomenologiskt perspektiv erfars den andre inte enbart som ett objekt i världen utan även 

som ett från mig främmande subjekt som jag delar världen med. Med andra ord så upplevs 

den andre som ett annat medvetande med en egen agenda och möjlighet till handling.  

 

För att närma mig intersubjektiviteten har jag använt mig av en artikel vid namn ”Beyond 

Empathy: Phenomenological approaches to intersubjectivity ”(Zahavi 2001) skriven av Dan 

Zahavi5. I artikeln följer Zahavi olika ingångar till en fenomenologisk förståelse av 

intersubjektiviteten. Zahavi påvisar även i artikeln svårigheten med att formulera en klar 

definition av intersubjektiviteten i och med att den kan närmas från så många olika 

                                                 
5 Dan Zahavi är nuvarande (28.10.2014) professor och ansvarig för Center for Subjectivity Research vid 

University of Copenhagen. Artikeln Beyond Empathy: Phenomenological approaches to intersubjectivity 

publicerades i Journal of Consciousness Studies 8/5-7, 2001, 151-167 
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infallsvinklar.6    Han beskriver fyra olika tillvägagångssätt att förstå intersubjektiviteten inom 

ramen för fenomenologin7. Det tredje tillvägagångssättet, vilket är mest relevant av de fyra för 

uppsatsen, som Zahavi föreslår är att snarare anlägga intersubjektiviteten till en apriorisk 

relation mellan subjektet och dess värld. Detta i sig förutsätter en förståelse av subjektet som 

alltid redan världslig, eller som Heidegger skulle uttrycka det som Dasein - ”där- i- världen- 

varo”. Att subjekten på ett ontologiskt plan redan är införstådda i ett intersubjektivt rum där 

objekten i subjektets omgivning redan är givna som ett objekt för någon (Zahavi 2001:154). 

Vi har som Husserl8 beskriver alltid  

 

[…] been together with others for as long as one can remember, and one´s 

understanding and interpretation are therefore structured in accordance with the 

intersubjectively handed-down forms of apperception. (Zahavi 2001:155) 

 

Hela vår tillvaro präglas redan från första början av en relation till den andre. Man är en del av 

en ”we-community” (Zahavi 2001:155). En upplevelse präglas av normer och traditioner 

vidareförda från en gemenskap.9  

   Ett försök att sammansmälta en apriori förståelse av intersubjektiviteten i samspel med en 

förståelse av hur själva mötet med den andre och då även insikten om sin egen 

objektifierbarhet är troligtvis en nödvändighet för att få en tillfredställande förståelse av 

begreppet intersubjektivitet.  

   Vi – som subjekt – föds in i en värld där andra subjekt redan finns runt omkring oss. Vår 

tillvaro definieras i mångt och mycket i själva relationen till de andra subjekten. Subjektet 

präglas genom sin uppfostran och uppväxt av andra och tar till sig av traditioner och normer 

på ett sådant vis att det vore omöjligt att distansera sig helt från denna gemenskap. Denna 

gemenskap är dock först möjlig att förstå, från subjektets sida, i och med möjligheten att 

förstå sig självt som objekt.  

 

Intersubjektiviteten beskriver därmed ett samband mellan ”jaget”, ”andra” och ”världen” 

(Zahavi 2001:166). Vi har i världen ett gemensamt rum som är konstituerat tillsammans med 

de andra, förstådda som andra subjekt, där vi gemensamt kan göra omgivningen upplevbar 

                                                 
6 . Jag kommer framöver i denna begreppsanalys att direkt hänvisa till Zahavis artikel och inte till de direkta 

källorna. Detta då arbetet snarare bygger på Zahavis slutsatser och tolkningar än på de refererade filosofernas. 
7 Jag kommer inte att gå igenom dem alla utan kommer enbart att fokusera på det tredje tillvägagångssättet. 

Anledningen till detta är att de tre övriga perspektiven inte bidrar till att föra uppsatsen begreppsanalys vidare i 

en väsentlig mening. För en längre diskussion hänvisar jag vidare till uppsatsen ifråga Beyond Empathy. 
8 Husserl har försökt att angripa problemet från flera olika håll och har därmed refererats till vid olika avsnitt. 
9 Detta kommer att behandlas mer utförligt under uppsatsens gång, både när det gäller dess historiska och 

språkliga aspekter.  
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genom kommunikation. Härifrån kan en ideal struktur, som geometrin, konstitueras och det är 

just denna intersubjektiva möjlighet till kommunikation, främst genom språket och skriften, 

som en ideal struktur kan formas.  

Tradition: 
Innan själva begreppet ”tradition” beskrivs närmare behövs ett förtydligande angående 

användningen av detta begrepp. Det är inte i en vardaglig mening som ”tradition” här 

anknyter till, i vilket man snarare tänker på hur vi firar en högtid eller annan gemensam 

tillställning, det rör sig om en fenomenologisk förståelse utav begreppet. I en fenomenologisk 

tradition knyter begreppet ”tradition” an till den temporala och intersubjektiva aspekten i 

mänskligt liv och kommer i denna uppsats att användas för att beskriva de mänskliga 

strukturer som byggs upp över tid, dvs att de har en historia (Husserl 1991 [1962]:176). 

Husserls exempel på en tradition i Geometrins ursprung är föga oväntat geometrin, vilken han 

beskriver på följande vis: 

 

Den så att säga färdiga geometrin, utifrån vilken denna återknytande fråga utgår, 

är en tradition. Vår mänskliga tillvaro rör sig inom ett otal traditioner. Den 

sammantagna kulturvärlden, i alla dess former, finns till utifrån traditionen. Den 

har inte uppkommit kausalt; vi vet ju dock redan att tradition just är tradition i 

vårt mänsklighetsrum genom mänsklig aktivitet, att den således har ett andligt 

upphov…(Husserl 1991[1962]:176–177)  

 

 En tradition har formats ur ett övertagande av tidigare förvärv och därmed konstituerat en 

mening som inte nödvändigtvis måste vara av ett kausalt ursprung, dvs att den är formad av 

en nödvändighet, det är snarare en kontinuerlig syntes av förvärv (Husserl 1991[1962]:177). 

Tradition som sådan speglar även tillbaka på en inneboende historicitet i allt mänskligt 

förvärv och därmed även tillbaka på en intersubjektiv tillvaro. Detta i och med att vi rör oss i 

en historisk tillvaro där vi formas av tidigare generationers förvärv som vi sedermera övertar 

genom traditionsyttringar. I traditionsbegreppet ingår dels vad vi i vardagligt tal syftar till, 

exempelvis högtider, etikettsnormer med mera. Den andra aspekten som här i uppsatsen 

åsyftas är överförandet av en tidigare upptäckt mening inom vetenskapliga och andra dylika 

strukturer. Som exempel på detta har vi Galileos matematiska upptäckter, vilken lärs ut till 

studenter som en grund för fortsatt utvecklande av matematiken (Husserl 1991[1962]:176–

177). Traditionen, som vi kommer att se framöver i uppsatsen, spela en avgörande roll i 

formandet av en vetenskap. Detta i det att traditionsbildandet är en avgörande del i själva 

konstituerandet av olika ideala strukturer, däribland självfallet även geometrin. 
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Geometrin och historiciteten 

Innan vi ger oss i kast med geometrin och dess idealiseringsprocess som framställs av Husserl 

i Geometrins ursprung bör vi se över vad Derrida beskriver som Husserls ”metodiska 

försiktighetsåtgärder”. (Derrida 1991 [1962]:27) 

   För det första är Geometrins ursprung inte ett försök att återge en klassisk historisk bild av 

geometrins framväxt utan Husserl framställer en ny, på många sätt, mer historisk metodologi i 

vilken vi söker efter ett meningsursprung. Husserl lägger fram en ny metod – en Zurückfragen 

(Husserl 1991[1962]:175) – där istället för att enbart se på den färdiga produkten som är 

geometri idag ser till geometrins historia. Avsikten är att fånga geometrins ursprungliga 

meningsenhet.10 Detta görs utan att begränsa sig till den normala historieskrivningen om 

geometri som generellt enbart har sett till de faktiska geometrikerna och deras förvärv. Det 

Husserl söker efter, enligt Derridas tolkning, är en förståelse av geometrin som ett historiskt 

meningsobjekt (Derrida 1991 [1962]:27). Det är inte ett sökande efter den ursprungliga 

upphovsmannen till geometrin som ett vetenskapligt fält utan ett sökande efter det eller de 

historiska sammanhang där geometrin grundlades. Det handlar om att söka efter geometrins 

grund och därmed även den riktning som geometrin tagit efter det. Detta betyder även att 

Husserl här ställer sig vid sidan om de faktiska geometrikerna – matematiker – som jobbar 

med geometrin i dess nuvarande form. Ett exempel på Husserls angreppssätt kan vi se i 

följande citat där Husserl framhåller en viss metodologisk riktning för undersökningen i 

Geometrins ursprung. 

 

Vi bör i stället intressera oss för den återknytande frågan efter den mest 

ursprungliga mening i vilken geometrin en gång blev till <och> alltsedan 

dess under årtusenden existerat som tradition, och alltjämt för oss finns till 

och befinner sig i levande vidareutveckling (Husserl 1991[1962]:176) 

 

Det är med andra ord frågan om att vända blicken bort från den ahistoriska synen på geometri 

och vetenskap i allmänhet och istället se till den historiska process (vi har tidigare sett att det 

inte är en normativ historieskrivning i stycket ovan) som geometrin har. Det är dock inte 

frågan om att fånga de faktiska skapelseakter som blev till grund för dagens geometri som är 

av intresse utan det är den ursprungliga meningsbildning vilken fångar upp geometrins essens 

som Husserl vill undersöka i Geometrins ursprung (Derrida 1991 [1962]:31–32). Här är det 

viktigt att förstå att det inte handlar om en faktiskt ursprunglig akt, dvs. en absolut första 

                                                 
10 Med ursprunglig meningsenhet menas en ursprunglig eller en första mening som sedan har levt vidare som en 

kärna eller som en grund för geometrin eller andra dylika vetenskaper och dylika ideala strukturer.  
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enskild geometriskt utförande. Det handlar snarare om att söka efter den inneboende 

meningen hos geometrin – hur den visar sig i sin objektivitet som meningsobjekt i en 

meningskonstituerande tankeakt. Denna mening är avgörande för att förstå geometrins roll 

idag. Det är först i denna urstiftande mening som vi kan se geometrin som ett historiskt objekt 

av en traditionell härkomst. Detta fastställs redan på den första sidan av Husserl: 

Det gäller snarare att, och rentav i första hand, att gå tillbaka och fråga 

[zurückfragen] efter den ursprungliga meningen hos den nedärvda geometrin, 

efter den geometri som just i denna mening blivit gällande – gällande och 

samtidigt vidareutvecklad, och i alla nya skepnader förblivit en och samma 

geometri. (Husserl 1991[1962]:175) 

Vi kan från citatet ovan se att det handlar om att först och främst gå tillbaka, dvs. att utgå från 

en redan färdig konstituerad vetenskap, i detta fall geometrin, och sedan fråga oss tillbaka 

genom dess historia för att finna en ursprunglig meningsbildning. I denna ursprungliga 

meningsbildning finner vi en möjlighet att nå kärnan för geometrin. Vi kan även utifrån detta 

börja förstå den historiska rörelse som geometrin genomgått. I detta finns även en aspekt att 

nå, som Husserl skriver, ”ett självbesinnande inför vår egen samtidssituation” (Husserl 

1991[1962]:175). I och med detta självbesinnande kan vi äntligen även börja närma oss 

den ”den enda filosofin som måste och bör ha betydelse för våra liv.” (Husserl 

1991[1962]:175) 

   Nu i och med att sökandet efter en grund till geometrin i en ursprunglig, urstiftande – 

meningsbildning etablerats så framställs geometrin av Husserl just så som ett historiskt objekt. 

Ett objekt som sprungit fram från en ursprunglig evidens – dvs en insikt om fenomenets 

giltighet11 – och som sedan växt fram inte kausalt utan så som en tradition. Detta uttrycks bäst 

i följande citat. 

 

Den så att säga färdiga geometrin, utifrån vilken denna återknytande fråga 

utgår, är en tradition. Vår mänskliga tillvaro rör sig inom ett otal 

                                                 
11 Evidensbegreppet hos Husserl bör inte förstås som det mer vardagligt brukade ”evidens” begreppet, vilket 

snarare menar en bevisföring inom ett vetenskapligt fält. Husserl ”evidens” åsyftar dock snarare själva 

upplevelsen av ett fenomen och den insikt som uppstår över fenomenets giltighet. Exempelvis kan evidensen för 

att påståendet ”det finns ett runt bord mellan stolarna” att jag upplever eller erfar denna utsaga som sann, i detta 

fall exempelvis genom att se ett, vad jag upplever som, runt bord mellan ett antal stolar, vilka jag uppfattar som 

de åsyftade stolarna. Om denna utsaga går att bevisa ”strängt” vetenskapligt eller på ett annat vis är irrelevant för 

själva insikten om att jag upplever det evidenta i stunden, sedan kan det visa sig att min upplevelse var falsk, 

eller i vart fall inte överensstämde med en allmänt rådande uppfattning av situationen. Det relevanta för den 

Husserlska evidensen ifråga är att det allmänna sakförhållandet i fenomenet är omedelbart givet i 

själva ”skådandet” eller betraktandet. I geometrins fall är det en fråga om de ursprungliga subjektiva insikterna 

om geometriska satsers giltighet som sedermera legat som grund för geometrins historiska rörelse i egenskap av 

tradition. (Husserl 1913:360–364 & Husserl 1989:99–100) 
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traditioner. Den sammantagna kulturvärlden, i alla dess former, finns till 

utifrån traditionen. Detta har inte uppkommit kausalt; vi vet ju dock redan 

att tradition just är tradition i vårt mänsklighetsrum genom mänsklig 

aktivitet, att den således har ett andligt upphov[...] (Husserl 

1991[1962]:176–177) 

 

I och med upphävandet av tanken om geometrin som något med kausalt upphov förlorar 

geometrin sin särställning bland vetenskaperna och placeras därmed in bland de övriga 

kulturyttringarna. Geometrin blir därmed en del av de övriga traditionerna som vi 

människor rör oss med. Hur detta sker kommer förklaras senare i texten. 

   Detta är uppenbarligen en kritik från Husserls sida av en objektivistisk vetenskapssyn 

som ser vetenskap som mer eller mindre frånskild från mänskligheten och dess förvärv. 

Med detta sagt så handlar det inte om att bryta ned vetenskapens objektivitet i sig, det 

handlar i motsats till detta om att snarare bibehålla vetenskapens strävan efter 

objektivitet och sanning som ideal. För att vetenskapen ska kunna förbli sann mot sig 

själv – att den bibehåller sin mening – och bibehålla ett anspråk på objektivitet krävs i 

slutändan en förändring av vår syn på vetenskap. Att inte erkänna vetenskapens 

historicitet och plats i den mänskliga tillvaron innebär enbart ett bevarande av en falsk 

vetenskap. 

   Geometrin är alltså en beståndsdel i det mänskliga förvärvet så som en av många olika 

traditionsbildningar. Avsaknaden av kausaliteten gör inte dess anspråk som 

sanningsframbärare mindre sann per definition. Däremot kan vi ur detta se geometrin 

och i och med detta vetenskaperna i allmänhet som något i högsta grad mänskligt. 

Något som ofta blir bortglömt i den vetenskapliga världen. När vi betänker hur 

geometrin som en historisk skapelse och en tradition så blir det uppenbart att genom att 

låta oss föras tillbaka genom geometrin och att fortsätta ställa frågan vad som föregick 

denna aspekt och så vidare så är det onekligen så att vi tillslut måste finna en grund - ett 

första förvärv - som inledde det vi idag kallar för geometri (Husserl 1991[1962]:177).  I 

denna grund är det som vi hittar en ursprunglig meningsenhet som sedan levt kvar 

genom geometrin fram till vår nuvarande geometri.  

   I detta kan vi se geometrin som en totalitet av arbetet ur ”en öppen generationskedja 

av forskare som arbetar med och för varandra, som må vara bekanta eller obekanta och 

som utgör en alstrande subjektivitet för den totala levande vetenskapen.” (Husserl 

1991[1962]:178) Det är generationerna av forskare som har format geometrin och lett 

fram till dess aktuella utformning. Så vi har med andra ord en vetenskap sprungen ur en 
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tradition av tidigare och nuvarande geometriker, matematiker och andra dylika forskare 

som arbetar i ett gemensamt fält där de bygger vidare och utifrån varandra. Utifrån detta 

både explicita och implicita samarbete uppstår och utvecklas geometrin. Det är med 

andra ord en struktur som växt fram i och med att ett samarbete emellan utövare − dvs 

forskare och andra dylika individer  ̶  av vetenskapen geometri som har lett fram till vad 

den är idag. 

   Denna insikt är en viktig beståndsdel i Husserls fortsatta undersökning i Geometrins 

ursprung. Vi kan inte längre studera geometrin enbart som en ahistorisk struktur, med 

ett objektivt innehåll, utan vi måste vända oss mot dem som har fört detta enorma fält av 

ett otal olika upptäckter och framsteg vidare. Utifrån denna mänskliga aktivitet kan vi 

förstå geometrin för vad den är idag och hur den har varit under sin föregående tid som 

vetenskap. För utan geometrins historia är den omöjlig att förstå den för vad den är idag. 

Utan sin historia, vore geometrin inget annat än ett skal tomt på mening för människan. 

Geometrin finns enbart till i det mänskliga rummet för att fylla ett eller flera behov av 

något slag för människan. Detta eller dessa behov i sig kan ta sig olika former, en del 

rent praktiska behov och andra snarare existentiella12. Det är utifrån detta som frågan 

om geometrins ursprung kan ställas. När geometrin har befästs som en tradition, en 

totalitet av diverse tidigare förvärv som alla kan spåras bakåt till en ursprunglig punkt, 

till ett ”första förvärv, ur några första skapande handlingar.” (Husserl 1991[1962]:177). 

 

Historicitet, tradition och tidslighet 

Här har vi som läsare pekats av Husserl mot en geometrins historicitet. Men utöver det 

riktas vi också mot historiciteten självt som ett slags modus av varandet. För bakom 

varje specifik historiskt skeende skymtar alltid strukturen av en allmän historicitet fram. 

Geometrin är tillbliven i sin specifika historiska situation och skulle inte vara detsamma 

om geometrin inte i sitt varande innefattade sin historicitet. Att se vetenskapen som 

något ahistoriskt, dvs en vetenskap utan en förankring i en faktisk mänsklig tillvaro, är 

att se en vetenskap som inte har en fast grund av en ursprunglig meningsbildning. Med 

andra ord så saknar en sådan syn på vetenskapen en förankring i dess egen tillvaro. Och 

                                                 
12 De praktiska formulerar snarare svar på frågor för att lösa ett konkret problem, exempelvis markuppdelning 

eller husbyggen medan de existentiella ter sig en mer svårgriplig form. Man kan dock, i rent spekulativt syfte, 

tänka sig att geometrin kan bidra till att forma en tanke om en enhetlig och strukturerad värld, vilket kan ha om 

inte annat en lugnande inverkan, då det kan förmedla en greppbar värld i vilken vi som människor faktiskt 

besitter en viss kontroll. 
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att försöka att utesluta det historiska inslaget i en vetenskap just så som en tradition är 

även i slutändan ett försök att lösgöra vetenskapen i fråga från dess mänsklighet. 

   I och med att se till historiciteten som sådan ser man även mot det mänskliga i vår 

tillvaro. Vi blir uppmärksamma på hur all denna historicitet är i sig egentligen enbart en 

aspekt av att vara mänsklig i den mänskliga gemenskapen, formad tillsammans med 

andra människor i ett gemensamt frambringande av andliga skapelser så som 

exempelvis geometrin. För vad speglar inte denna historicitet om inte vår gemensamma 

tillvaro genom vår historia? Är inte historia enbart ett försök att återberätta 

mänsklighetens samlade rörelse genom tiden från sin uppkomst, sitt ursprungliga då och 

till det aktuella nuet? Dvs ett försök att greppa vår egen tidslighet.  

Denna ”mänsklighet” är ett försök från Husserls sida att allomfatta hela mänskligheten. 

Denna helhet är dock inte så enkel att inringa som det vid första ögonkastet kan verka, 

det rör sig de facto om en heterogen massa, där vi snarare kan urskilja olika 

konstellationer som alla har olika traditioner eller historiska rörelser snarare än en 

enhetlighet. Det Husserl försöker att göra är dock att försöka inbegripa dessa alla olika 

konstellationer och hitta en gemensam grund för dem. Vilka modus för mänskligheten 

överskrider de enskilda konstellationerna? Exempelvis är tidsligheten som sådan 

allmängiltig för hela den samlade mänskligheten, även om den kan upplevas och erfaras 

på olika vis är vi alltid förbundna inom den tidsliga ramen.  

   Utifrån detta kan man dock fråga sig om det är möjligt att ”sammanfatta” 

mänskligheten och se en enhet, framförallt då Husserl framställer Europas idé som 

mänsklighetens främsta (Husserl 1978 [1970]:15). Det tyder på en eurocentrism, där 

Europa och det ”europeiska” blir till normen medan andra kulturer förstås som 

det ”andra” – det onormala. Detta är uppenbarligen enbart fallet för de som ses och ser 

sig själva som just européer eller i alla fall som västerlänningar. Det normativa är 

situationellt och i Husserls försök att skapa en enhetlighet och universalitet av 

mänsklighetens situation glöms detta bort, eller i vart fall underprioriteras. Detta är 

inget uppsatsen kommer att behandla vidare, men det är av yttersta vikt att man 

förhåller sig kritiskt till Husserl mer eller mindre naiva projekt att försöka 

sammansmälta mänskligheten till en mer eller mindre homogen enhet. Detta har Derrida 

bl.a. skrivit utförligt om i The Other Heading: reflections on today's Europe (1989). Vi 

måste dock försöka följa Husserl i hans försök att forma denna enhet, hur problematiskt 

den än är, för att förstå idealiseringsprocessen som han framställer i Geometrins 



18 

 

ursprung. Den tyder på ett starkt ideal nära kopplat till det moderna projektet, där en 

enhetlighet är möjlig.  

   Denna tidslighet, som introducerades ovan, kan först förstås genom en reflektion över 

relationen mellan ett levande nu och ett då, detta i och med att denna relation är 

essentiell för att greppa historiciteten som sådan. För vår nuvarande situation – vårt 

Levande Nu13 – är uppenbarligen sprunget ur ett tidigare nu, det vill säga ett då. Detta 

leder uppenbarligen till att nuet är format ur ett då och präglats av detta då. Utan att 

förstå sin tillvaro som en historisk konstruktion kan nuet aldrig förstås fullt ut. För att 

fortsätta reflektionen kring det levande nuet och dåtiden låt oss ta hjälp av Derrida som 

skriver: 

 

Vad som gäller för det Levande Nuet gäller också för vad det förutsätter som sin 

grund, nämligen det historiska nuet; detta pekar alltid mer eller mindre 

omedelbart tillbaka mot totaliteten av ett förflutet som ryms inom det, och alltid 

uppträder i den allmänna formen av ett projekt. (Derrida 1991 [1962]:56) 

 

Totaliteten av det förflutna blir en given ingrediens i det nuvarande nuet. Vi lever i en 

kontinuitet i ett har-varit, dvs av ett förflutet –  en dåtid. I och med detta kan vi aldrig 

frånkopplas från ett sådant förflutet och vi är alltid, vare sig vi vill det eller ej, delaktiga 

i en historia och i ett frambringande av en framtid; av ett kommande nu. Detta betyder 

att vi är delaktiga i frambringandet av en framtid som i sin tur kommer att bli till en del i 

ett historiskt skeende. Nuet har således en dubbel riktning. 

   Vi är, enligt Derrida, alltid i ett Levande Nu. Vi kan aldrig lämna nuet, allt mottagande 

av ett tidigare nu, dvs en dåtid, sker genom en retention till ett då. Likaså är det när vi 

vänder oss mot framtiden så är detta enbart tillgängligt från ett Levande Nu, en punkt 

som vi kan blicka ut ifrån. Det Levande Nuet är navet i vår tillvaro, den punkt som vi 

kan nå ut i tidsligheten, vilken i sin tur är en essentiell dimension i vårt varande som 

människa i en tidsbunden värld. 

 

Geometrin som intersubjektiv rörelse 

Men låt oss för stunden lämna människans tillvaro och villkor och istället fokusera på 

geometrin och de ideala vetenskapernas roll inom ett historiskt sammanhang. De ideala 

                                                 
13 Detta begrepp är övertaget från Derrida (se exempelvis sid 56 i Geometrins ursprung (1991)) och kommer att 

förtydligas senare i texten.  
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vetenskaperna har, som Derrida påpekar, en speciell roll i människans historicitet: 

 

Inom ren och icke deskriptiv vetenskap fungerar sedimentationen på så vis att 

ingen innebörd någonsin upphör att gälla, och den kan alltid återuppväckas och 

begripas som giltig. (Derrida 1991 [1962]:57) 

 

De icke deskriptiva vetenskaperna, har alla en ideal struktur, har ett alltidsligt varande i och 

med att de alltid förblir giltiga. De bevis som formas inom dessa olika traditioner bibehåller 

sin innebörd och kan därmed även upprepas. Detta är ett idealt fall, där vetenskapens 

slutsatser eller resultat kan anses som fullständigt objektiva. Detta gör en skillnad mellan 

vetenskap och andliga strukturer i övrigt, vilka är som mer beroende av sitt varande i det 

mänskliga. Där de påverkas av exempelvis språket, epoken (tidslighet) etc (Derrida 1991 

[1962]:57).  

   Ett kort avbrott kan dock vara på sin plats för att förtydliga begreppet ”sedimentation”, som 

Derrida använder i citatet ovan. Sedimentationen kan beskrivas som en process där en mening 

sjunker ned i vårt medvetande och finns där latent med möjligheten att återeaktiveras. Lättast 

är att tänka sig sedimentationen som jordlager, där lager efter lager läggs på varandra. På så 

vis skapas ett samspel mellan tidigare lager, eller meningar, där de fungerar som ett 

fundament för kommande lager/meningar. Denna sedimenteringsprocess beskriver hur vi 

människor formar större tankemässiga strukturer som exempelvis vetenskaper. 

   Dessa vetenskaper har på sätt och vis frånkopplats från sin mänsklighet även om de de facto 

enbart kan existera i en mänsklig gemenskap. Det finns med andra ord ett paradoxalt inslag i 

dess historicitet i och med att den både frånkopplas det mänskliga och samtidigt som den 

enbart kan finnas till i det mänskliga. 

   Denna paradox som tycks framträda ur detta är en del i dess varande, den intention som 

existerar inom vetenskapen att frigöra sig från det mänskliga är i sin grund ett ideal och 

kommer aldrig att bli fullbordat till det varande annat än som en potentialitet. Vetenskapen är i 

sig högst mänsklig men har en inneboende strävan att vilja efter en frigörelse från detta 

koppel som håller vetenskapen tillbaka. Denna vetenskapens strävan efter autonomi och 

frigörelse från det mänskligt partikulära är vad som kan forma vetenskapen och ge den sin 

strävan efter en fullständig objektivitet. 

 

När vi återvänder till geometrin som exempel för våra undersökningar ser vi vilken 
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central roll historiciteten intar för den fortsatta undersökningen som Husserl här åtar sig. 

Vi kommer att se hur historiciteten genomsyrar hela geometrin och vi får i och med 

detta även en inblick i de ideala skapelsernas historicitet och koppling till aspekter av 

den mänskliga tillvarons villkor.   

   Dessa första förvärv inom geometrin har uppenbarligen uppstått utifrån att ett subjekt 

− en människa  ̶  har lyckats med ett geometriskt utförande.  Utifrån detta kan vi sluta 

oss till att det fanns en rudimentär meningsbildning som hittade sitt ursprung i en 

subjektiv evidensakt som står till grund för det som vi idag förstår som geometri 

(Husserl 1991[1962]:178). Geometrin är som vi tidigare konstaterat sprunget ur en eller 

flera handlingar eller insikter, självfallet med en egen självklar evidens, som på något 

vis stakar fram en väg till dagens geometri. Dessa handlingar startar en meningsbildning 

som i sin tur tas över av andra geometriker. I och med detta övertagande av en tidigare 

geometrisk mening så bildas ett gemensamt fält där evidensen överskrider det enskilda 

subjektet, med vilket menas att evidensen i fråga blir tillgängliga för det allmänna och 

inte enbart den enskilda individen.  

   Frågan som Husserl ställer utifrån detta är hur geometrin kan gå vidare från dessa 

högst subjektiva situationer, som förvisso bär en subjektiv evidens, men kan ännu inte 

påstås för att vara objektiva som geometrin anses idag (Husserl 1991[1962]:178). För 

geometrin som vetenskap är möjlig att ta del av för alla som rör sig inom det mänskliga 

fältet och har de förkunskaper som krävs för att kunna förstå en geometrisk sats, oavsett 

när var och hur de lever eller levde. 

   Geometrin har så att säga en ”övertidslig existens” (Husserl 1991[1962]:178). Vi ser 

med andra ord en objektiv struktur hos geometrin. Allt som produceras inom denna 

struktur blir också när de till exempel publiceras till en del i detta enorma kollektiva 

tankegods och därigenom ett slags allmängods. Det är dock en skillnad från faktiskt-

fysiska objekt som producerats av människan, exempelvis hus, pennor, bilar mm, 

eftersom dessa ting kan reproduceras i kopior där kopian kan vara mer eller mindre 

identisk med originalet och ändå inte vara densamme. I detta skiljer sig de ideala 

objekten från de faktiskt-fysiska då de behåller sitt varande oavsett hur många gånger de 

upprepas och uttrycks, så länge som de har samma struktur (Husserl 1991[1962]:179). 

De blir så att säga övertidsliga i och med att vem som helst (med förmågan att ta del i 

denna kulturyttring som de ideala objekten ingår i) kan ta del i så att säga originalet, 

oberoende på när och på vilket sätt det ideala objektet återberättas (Husserl 
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1991[1962]:179). Detta är enbart möjligt i och med att dessa ideala objekt inte grundas i 

någon fysisk manifestation utan finns enbart på det intersubjektiva planet. 

 

Problemet kvarstår dock fortfarande. Hur kan en subjektiv evidens, exempelvis en 

framgångsrikt framställd geometrisk sats bli till ett övertidsligt allmängods? Med andra 

ord hur får det sin objektivitet? För att förstå svaret på frågorna måste den form som den 

ideala objektiviteten har förstås utifrån att den förvisso inte är beroende av ett enskilt 

subjekt för att kunna existera, men att den per definition inte kan existera utanför det 

intersubjektiva rummet. Objektet finns enbart under förutsättningen av att den 

(potentiell?) upprepas, och uttrycks av de enskilda subjekten för och av varandra i detta 

intersubjektiva rum (Husserl 1991[1962]:179). Geometrin kan röra sig inom den 

mänskliga sfären, men inte som den enskilda individens egendom utan som något 

gemensamt. För att bli objektiv måste vetenskapen uppgå i det allmänna och bli till ett 

allmängods. Sker inte detta blir den fast i den rena subjektiviteten, utan möjlighet till 

spridning till andra subjekt.  

   För att geometrin ska kunna övergå från det subjektiva fältet till det gemensamma 

behövs det ett sätt att kommunicera denna information mellan individer. Det verktyg 

som tillåter oss att kommunicera är ytterst språket. 

Språket 

Förutsättning för en rörelse från det subjektiva till det idealt objektiva är människans 

tillgång till språket. Att genom språket kunna uttrycka den personliga evidensen och att 

möjliggöra att denna personliga evidens blir giltig för en mänsklig gemenskap är 

fundamentalt för en möjlig objektifiering av ideala vetenskaper och andra ideala 

strukturer. Utan denna tillgång till språket vore geometrins evidens outtryckbar utanför 

det ursprungliga upptäckande subjektet. Med andra ord vore geometrins vetenskaplighet 

och tillika de övriga ideala vetenskaperna omöjliga utan språket. Detta allena besvarar 

dock inte frågan hur geometrin kan transformeras från att vara något subjektivt, dvs 

giltigt enbart för den enskilde individen, till att bli något allmängiltigt och objektivt 

genom intersubjektiviteten. Språket är kanske det första steget i konstituerandet av en 

ideal vetenskap. Det är en nödvändig grund för att överhuvudtaget kunna konstituera 

gemensamma strukturer människor emellan. 

   Angående språket och dess ursprung är dock Husserl mer försiktig kring. Han 
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undviker att redogöra för språkets grundande och dess ursprungliga meningsbildande. 

Han nöjer sig med att enbart uttala sig om ”förhållandet mellan språket som en 

mänsklig funktion inom mänskligheten och världen som den mänskliga tillvarons 

horisont.” (Husserl 1991[1962]:180) Husserl undviker därmed att ställa frågor rörande 

språkets ursprung och hur vi som människor konstituerar ett sådant fenomen. Frågor 

som i sin tur troligtvis leder till en ökad förståelse av språkets funktion vid formandet av 

ideala strukturer.  Istället nöjer sig Husserl i Geometrins ursprung med att konstatera att 

språket är nödvändigt för att denna process ska kunna fortgå överhuvudtaget. Så Husserl 

antar att språket existerar är ett fenomen och som sådant är med och konstituerar de 

objektiva tingen. Frågan som följer är, på vilket sätt konstituerar språket det objektiva? 

Här har vi en, enligt min uppfattning, nyckelpassage för att förstå idealiseringsprocessen 

och dess koppling till intersubjektiviteten som beskrivs i Geometrins ursprung. Själva 

passagen är svårforcerad och kan kräva en hel del omläsningar för att få ut meningen 

dold däri, men jag kommer att försöka dissekera passagen och på så vis få fram den 

essentiella informationen. Detta för att vidare kunna reda ut de ideala vetenskapernas 

utformning i det intersubjektiva rummet och dess koppling till språkligheten som sådan.   

   Först och främst konstaterar Husserl att vi som människor alltid, oavsett om vi tänker 

på det eller ej, är medvetna om en omvärld. En omvärld fylld med ting och vi har en 

möjlighet att i viss mån påverka denna så kallade ”horisont”. I denna ”världs- 

horisont”(Husserl 1991[1962]:180) är vi också i kontakt med andra människor, antingen 

direkt eller indirekt. Vi är så att säga delaktiga i en medmänsklighet (Husserl 

1991[1962]:180). Denna medmänsklighet, som Husserl här åsyftar, ska inte tolkas som 

en normativt förstådd empati14 för våra medmänniskor, utan som att vi -som människor 

- är delaktiga i det mänskliga sammanhanget. Att vi har en del i vad det innebär att leva 

som en människa, dels som medskapare och dels som deltagare av själva utformandet 

av innebörden av att vara människa. Med andra ord så är en förståelse av sig själv som 

människa detsamma som att vara en del i det med-mänskliga. Det vill säga att man 

aldrig rörs sig i ett vakuum, som den ende människan, utan att som människa är man 

knuten i sin identitet som människa enbart genom att man konstitueras som en människa 

i en gemenskap av andra människor, antingen implicit eller explicit. Här kan en 

                                                 
14 Begreppet empati är svårt att greppa ordentligt. Det kan betyda flera olika saker, inte minst i den 

fenomenologiska traditionen (Se bl.a. ”Beyond Empathy” av Dan Zahavi) där begreppet spelar en otroligt viktig 

roll för intersubjektiviteten. Här i detta fall åsyftas snarare dock en vardaglig tolkning av begreppet där empati 

menar någon form av medlidande och medkänsla. 
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förtydelse vara på sin plats, det handlar om en, för Husserl, universell mänsklighet, där 

med-mänskligheten är ett försök att beskriva denna samhörighet. Detta blir dock alltid 

problematiskt då mänskligheten inte är en homogen enhet som vi tidigare konstaterat.  

Husserl försöker dock att beskriva en mer övergripande relation mellan människor och 

hur man alltid är i någon form av förbindelse med andra.  

   Utifrån en mänsklig gemenskap, eller som Husserl uttrycker det en ”vi-horisont”, 

framträder språket som en förutsättning för förmågan att kunna bilda sig en gemenskap 

överhuvudtaget genom förmågan till kommunikation med varandra (Husserl 

1991[1962]:181). Att med andra ord kunna uttrycka sin omgivning i ett slags 

gemenskap. Detta genom förmågan att kunna tala om sin omgivning i en objektiv 

bemärkelse (Husserl 1991[1962]:181). Så vi har för det första en grundläggande del i en 

mänsklighet där vi så som människa har en automatisk delaktighet i ett gemensamt rum. 

På samma gång konstitueras denna gemenskap i en möjlighet av kommunikation, 

genom språket som sådant. Så språket både blir till i och med denna mänskliga 

gemenskap samtidigt som det är med och formar denna gemenskap i och med att det 

skapar en förutsättning för en sådan gemenskap. 

   Språket låter oss, som vi kan se i följande citat, konstituera idealiteter så att de blir en 

del i det gemensamma: 

 

Att konstituera ett idealt objekt är att göra det permanent tillgängligt för en 

ren blick. Innan den förvandlas till ett konstituerat och överskridet bihang 

till den akt som siktar till meningens sanning, utgör den språkliga 

idealiteten ett slags jordmån i vilken det ideala objektet avsätts som ett 

sediment eller till förvaring. Men i detta fall är inte den ursprungliga 

förvaringsakten detsamma som ett inregistrerande av ett privat föremål; 

den är framställandet av att gemensamt objekt, det vill säga ett objekt vars 

ursprungliga innehavare därmed avbördas sin egendom. (Derrida 1991 

[1962]:79–80) 

 

I citatet framgår först och främst att språket bevarar detta ideala objekt i sin 

ursprungliga form, mer eller mindre intakt, och är alltid i någon mening möjlig att 

reaktivera i och med att den finns kvar där någonstans i vårt gemensamma vetande. På 

så vis sedimenteras den in i vårt intersubjektiva medvetande. Vilket kan förstås som ett 

slags kollektivt medvetande, där vi i en intersubjektiv gemenskap upplever (utifrån oss 

själva som enskilda subjekt upptagna i en intersubjektiv gemenskap) något gemensamt. 

Vi får med andra ord en gemensam minnesbild av det upplevda. Vi delar erfarenheten 
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oss emellan. Med detta menas att vi kan erinra oss ett förflutet och uppleva det som en 

gemensam upplevelse, att alla delaktiga minns det på ett likartat vis. Språket blir den 

jordmån, som en idealitet behöver för att kunna växa. Utan denna grogrund så blir 

denna potentiella idealitet aldrig till något annat än den individuella erfarenheten som 

därmed heller aldrig sprids utanför sitt eget subjekt.  

   Språket är dock flyktigt till sin natur, när något väl är sagt så försvinner de och lämnar 

endast spår i våra medvetande. Vi glömmer lätt vad som sagts och när det väl är glömt 

så är en exakt upprepning nästintill omöjlig att utföra. I detta blir själva idealiseringens 

möjlighet begränsad i det att själva överlevnaden för det uttalade måste aktivt upprepas 

för att hållas vid liv. Än svårare är det att bibehålla det ursprungliga utsagda i sin 

ursprungliga form. Vid själva spridningen av det utsagda förändras lätt budskapet undan 

för undan. Precis som vid den populära viskningsleken där ett ord ska viskas vidare 

mellan alla i gruppen för att tillslut sägas högt av den siste i gruppen. Oftast infinner sig 

en markant förändring av det ursprungliga ordet. En dylik process för en längre sats är 

minst sagt ytterst trolig. Detta försvårar uppenbarligen stort för vetenskapens framväxt, 

vilken bygger på en exakthet och precision i sitt utförande, vilket endast blir möjligt i en 

skriftlig miljö. Skriftens roll kommer att behandlas senare i texten.  

   Det vi utöver detta kan se är att språket inte enbart gör en reaktivering möjlig i och 

med idealitetens sedimentation. Idealiteten blir också till ett gemensamt objekt. Det 

ideala objektet är inte längre låst i det subjektiva uttryck som den fått hos den 

ursprungliga innehavaren utan det har övergått till att vara en del i det allmänna och 

gemensamma. Vi kan genom Derrida se att den språkliga gemenskapen möjliggör att vi 

som människor bygger upp ett gemensamt vetande. Att vi i och med vår förmåga att 

kunna kommunicera kan uttrycka oss om vår omgivning så som om den vore objektiv. 

När vi således genom språket kan bilda oss en omvärld som är mottagbar för andra 

människor kan vi börja bilda oss en gemensam kunskapsbas, dvs den kunskap som 

sprids mellan människor genom språket (Derrida 1991 [1962]:80). Genom denna 

gemensamma kunskapsbas, som kan vara alltifrån vardagligt uttryckta faktum till mer 

avancerade sådana, odlas en mänsklig kultur fram. Vi skapar oss ett gemensamt vetande 

och diverse fält som införlivas i det allmän-mänskliga. 

   Detta tolkar jag som en grundläggande aspekt av formandet av en gemensam världs-

horisont då vi rör oss som människor tillsammans och inte ensamma. Utan förmågan att 

kunna objektifiera omgivningen genom ord så kan denna gemenskap inte uppstå 
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överhuvudtaget utan vi vore fast i outtryckbarhetens ensamhet. Det är med andra ord 

genom språket som en tradition kan uppstå, utan språket skulle vi vara hänvisade till vår 

egen subjektiva evidens och en onåbar subjektivitet utan förmåga till kommunikation 

med andra människor. Utan språket vore vår möjlighet att nå medmänskligheten näst 

intill omöjlig. 

   Det är viktigt att påpeka att den språkgemenskap som Husserl skriver om tar sig 

uttryck i specifika kulturer eller traditioner, men det är också så att språkgemenskapen 

överskrider dessa enskilda kulturers avstånd från varandra och handlar snarare om en 

övergripande språkgemenskap mellan människor. Det är så att säga en universal 

gemenskap där förmågan att kunna kommunicera är det ledande och inte det faktiska 

språket (exempelvis tyska, svenska, kinesiska etc.). Det finns, som Derrida påpekar, en 

immanent inneboende förmåga att översätta och kommunicera så länge som båda parter 

överhuvudtaget är del i denna mänsklighet (Derrida 1991 [1962]:83). Även om ord 

skiljer sig åt mellan dessa olika språk så finns det ändå en möjlighet att se sin 

omgivning och kommunicera denna till den andre. 

   Kommunikation är en nödvändig grund för att forma ett kollektivt medvetande om en 

omgivning som faktiskt kan upplevas i någon mening gemensamt. I denna form av 

objektifiering av sin omgivning så förblir dock tinget runt omkring oss enbart en 

abstraktion av fysiska korrelat. När vi till skillnad från detta möter på de ideala 

vetenskaperna så är deras objektivitet en annan. 

 

Men de geometriska ordens, satsernas och teoriernas idealiteter – betraktade 

endast som språkliga skapelser – är inte de idealiteter som uttrycks i geometrin, 

och som framställs som giltiga sanningar, dvs de ideala geometriska föremålen, 

sakförhållandena osv. Varhelst något utsägs, urskiljer sig temat, det om vilket 

något sägs (dess mening), från utsagan, vilken själv såsom utsaga aldrig är eller 

kan vara temat. Och här är ju temat ideala föremålsligheter, och helt andra 

sådana än de som ryms under begreppet språk. (Husserl 1991[1962]:179–180) 

 

De ideala vetenskapernas konstituerande genom språket skiljer dock sig från övriga 

språkliga ideala objekt i och med att de formas enbart i en språklighet utan ett faktiskt 

fysiskt korrelat till sin omvärld. Husserl nämner själv tidigare ett exempel på språkets 

sätt att fånga olika unika individer och samla dessa under ett ord, ett idealiserat, 

generaliserat begrepp för att möjliggöra att någon kan omnämnas. Detta exempel hos 

Husserl är ordet ”lejon” (Husserl 1991[1962]:179). Det förekommer som ord enbart en 



26 

 

gång men definierar ett otal individer som genom ordet i en språklig mening blir 

detsamma. Skillnaden mellan denna idealisering av ett faktiskt-fysiskt ting (i detta fall 

faktiska fysiskt existerande individer tillhörande arten lejon) så har den ideala 

vetenskapen i motsatts inget fysiskt korrelat. Den ideala vetenskapen existerar enbart 

genom språket och möjligheten att uttrycka dess innehåll i en mänsklig gemenskap, det 

vill säga i en språkgemenskap. Med detta sagt innebär det att den ideala vetenskapen 

utvecklar en förmåga att kunna upprepas och blir tillgänglig i sin grundform oavsett på 

vilket språk eller vid vilken tidpunkt. För till skillnad från lejonet som är de facto en 

abstraktion av en varelse av ”kött och blod” (Derrida 1991 [1962]:71) så är Pythagoras 

sats uttryckbar oavsett språk eller tillfälle för upprepning, utan att dess faktiska innebörd 

ändras (Husserl 1991[1962]: 179). Man kan med andra ord ha tillgång till Pythagoras 

sats oavsett språk eller tidslighet. Detta ger de ideala vetenskaperna en ideal-objektiv 

mening som överskrider den vardagliga objektifieringen inom språken då den både 

överskrider det faktiskt-fysiska och den språkligt-kulturella dimensionen. 

 

Utifrån dessa reflektioner drar Husserl slutsatsen att i och med att en mänsklig 

gemenskap konstitueras i en språklig gemenskap, där vi kan uttrycka oss om vår 

omgivning som objektivt varande och att en vetenskaplig utsaga därmed kan uttryckas i 

och med en möjlighet till kommunikation mellan människor. En möjlighet där de ideala 

vetenskaperna faktiskt blir mer objektiva än de övriga språkliga objekten. Men detta är 

inte nog för att förstå den process som objektifierar den ideala vetenskapen. Vi har som 

Husserl konstaterar enbart nått en nivå av att kunna uttrycka sin egen subjektiva 

upplevelse som om den vore objektiv. Det återstår att redogöra för hur denna inre 

upplevelse kan bli objektiv, inte som subjektets personliga upplevelse utan så som 

vetenskap, giltig för var och en. 

 

Skriften 

Det som saknas för att denna möjlighet att kunna objektifiera en ideal vetenskap är en 

möjlighet att lösgöra den från det enskilda subjektet. Att den kan tillgodogöras utan att 

en direkt kedja från det ursprungligt upptäckande subjektet och mottagaren existerar. 

Utan detta blir denna evidens fast i en tid och i ett begränsat antal av subjekt som kan 

aktivt upprepa denna ”urstiftande evidens” och bygga vidare på den men den blir aldrig 

till en allmänmänsklig, dvs objektiv, idealitet. Vad var den eller de första evidenserna 



27 

 

som satte igång denna historiska rörelse i fråga? Vad var den första meningsfulla 

utsagan eller utsagorna som sedermera satte ton för hela den kommande vetenskapen? 

Det är denna ursprungliga punkt i vetenskapens historia som Husserl riktar oss mot. Det 

är vår nyckel till att förstå vetenskaperna utifrån ett historiskt perspektiv. 

   Om det saknas ett lösgörande från subjektiviteten blir vetenskapen så att säga fast i sin 

egen epok och i sitt eget begränsade sammanhang där den enbart kan uttryckas mellan 

människor med en faktiskt fysisk relation till varandra. Detta är inte den fullbordade 

vetenskapligheten. För som vi tidigare sett så är denna fullbordade form av vetenskap 

alltidslig och giltig för var och en. Den ska så som en ideal vetenskap förbli giltig utöver 

sin egen tid och bli en del i det allmän-mänskliga. Det är något som krävs för att 

upplösa dessa begränsningar, något behöver ge de ideala vetenskaperna full tillgång till 

mänskligheten som sådan. Det som frigör denna subjektiva evidens från sin låsta 

tidslighet och begränsade utsträckning är skriften. 

Den viktigaste funktionen hos det skriftliga och dokumenterade språkliga 

uttrycket är just att det möjliggör meddelanden utan direkt eller indirekt 

tilltal, som blir så att säga virtuella meddelanden. Därigenom höjs också 

mänsklighetens gemenskap ytterligare ett steg. (Husserl 1991[1962]:183) 

 

Detta att kunna uttrycka budskap som virtuella meddelanden möjliggör en 

kommunikation över de vanliga gränserna för en människa. Vi kan nu uttrycka något i 

skriftlig form och genom detta låta detta budskap lyftas från subjektet och bli till sitt 

eget medium. Vi lösgör så att säga budskapet från det uttryckande subjektet. När en text 

väl är producerad så finns den där att beskåda för var och en inbegripen i en skriftlig-

språklig gemenskap. Den kan reaktivera det nedskrivna budskap som finns i texten. 

Detta utan att det subjekt som uttryckt sin skapelse i skrift behöver vara närvarande för 

att detta budskap ska kunna nå fram till läsaren. Ur detta kan vi utläsa att vår möjlighet 

att kommunicera mellan människor får en ny dimension då vi inte längre blir bundna av 

språkliga och tidsliga barriärer på samma vis som förut när ett budskap var tvunget att 

förmedlas muntligt och därmed även öga mot öga med mottagaren. Nu kan istället våra 

meningar läsas av alla som får ta del av texten. Denna text kan kopieras och spridas till 

ett oerhört stort antal människor, texten kan översättas till andra språk. På detta sätt 

ingår vi i en mänsklig gemenskap som sträcker sig över både tid och rum och 

direktkontakt. Detta till skillnad mot en mänsklig gemenskap som saknar en möjlighet 

till virtuella budskap där vi som människor blir låsta i vår mänsklighet gentemot de som 

finns inom vår specifika tidsram och geografiska räckvidd, dvs de människor som lever 
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tillräckligt nära för att vi personligen, eller genom sändebud ska kunna kommunicera 

något muntligt till varandra. 

 

Så med detta sagt kan nu ett idealt objekt uttryckas skriftligt och därmed överstiga dess 

tidigare gränser av tidslighet och begränsade spridbarhet. I och med skriften och dess 

möjlighet till virtuella budskap kan en ideal vetenskap som exempelvis geometrin nå 

förbi dess begränsningar som det innebär för kommunikation när den måste ske öga mot 

öga. 

   Genom skriften kan vetenskapen ges en objektiv prägel i och med att den kommer att 

bryta med tidigare barriärer och blir alltidslig och allmänsklig. Däremot blir den detta 

genom sin utveckling till ett faktiskt fysiskt objekt. Den blir nedskriven, orden blir 

skrivna och mottagbara genom att de blir lästa. Detta, att vi sätter pränt på orden, för att 

kunna nå ut till varandra oavsett var och när detta sker leder det även till att texten blir 

på sätt och vis sårbar. Texten är ett frigörande från det subjektiva och individuella till 

det objektiva och gemensamma. I och med detta objektifierande som kan uppstå ur 

skriften så fästs också idealiteten i det kroppsliga. Dvs eftersom vi måste nedteckna ett 

budskap på något vis så får det också en kroppslighet. Denna kroppslighet är 

uppenbarligen utsatt för möjliga hot om förstörelse i mer eller mindre utsträckning. En 

text kan förstöras och som Derrida skriver så kan det ske en “universell eldsvåda” 

(Derrida 1991 [1962]:99) eller annan världskatastrof som skulle förstöra allt nedtecknat 

(självfallet är detta ett teoretiskt scenario). Just därför att budskapet blivit till 

allmängods gör det också sårbart och måste därför värnas om. Men det vi framförallt 

kan se ur detta är den faktiska mycket starka koppling som finns mellan de ideala 

objekten och den faktiska världen. 

   Men utöver denna risk för total förstörelse så påverkar även skriftens själva fysiska 

manifestation vårt sätt att tänka. Vi kan i och med möjligheten till att teckna ned våra 

tankar i skrift strukturera om våra tankegångar. Här uppstår en radikal skillnad mellan 

det skrivna ordet och det enbart muntliga. Att helt kartlägga dessa skillnader vore i stort 

sett omöjligt och för uppsatsen syften inte särskilt konstruktivt då det i sig inte bidrar till 

att förstå hur ideala vetenskaper formas, men till en viss grad bör i vart fall en del av 

dessa skillnader lyftas fram för att visa de olika villkor som präglar det muntliga 

respektive det skriftliga. 
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Skillnaden mellan muntlig och skriftlig framställning 

 För att belysa dessa skillnader vänder vi oss här till Walter Ong och hans verk Orality 

and Literacy (1982). Som vi såg tidigare så har det talade språket en begränsning i det 

att man enbart ”vet det man minns” (Ong 1982:46), i och med möjligheten till skrift 

förändras detta, vi behöver inte längre aktivt komma ihåg allt för möjligheten att 

återvända i texten eller slå upp det bortglömda i en ordbok eller i ett uppslagsverk finns 

alltid där. I detta ändras vårt sätt att tänka då vi inte längre måste ägna så otroligt 

mycket tid på att komma ihåg och hålla tidigare tankar vid liv. Istället kan vi alltid 

skriva ned dessa för att senare alltid ha dem tillgängliga (Ong 1982:46–47).  

   Vi får även möjligheten att kontrollera det ihågkomna och kan reproducera en text i 

det oändliga, än mer så med möjligheten att använda elektroniska kopior. Detta skiljer 

sig radikalt från en primärt muntlig kultur där det mer eller mindre var omöjligt att 

kontrollera om ett budskap återupprepas på ett identiskt vis. Den enda möjligheten var 

att ”låta två eller flera personer samtidigt recitera de aktuella avsnitten.” (Ong 1982: 72) 

detta för att ”[r]ecitationer som följer efter varandra kan inte kontrolleras mot varandra.” 

(Ong 1982:72) Och inte ens med en samtidig recitation kan man med säkerhet anta att 

det reciterade överensstämmer med det ursprungliga meddelandet. Detta innebär 

uppenbarligen att en enbart muntlig kultur har svårt att upprätthålla en vetenskaplighet 

då exaktheten är av högsta relevans.15  

   Men möjligheten till nedteckning skapar inte enbart möjligheten att slippa upprepa det 

man redan tänkt utan ändrar även hur våra själva tankegångar utvecklas. Vi kan nu 

exempelvis börja katalogisera och strukturera tankarna på nya sätt. Vi kan bygga vidare 

på redan tänkta tankar och få fram nya framsteg från tidigare framgångar. I själva 

avskiljandet av det skrivna ordet från sitt subjekt skiljs skriften även från sin direkta 

kontext. Enligt Ong är skriften: 

[ …] mer beroende av en bestämd lingvistisk struktur, då den saknar de 

normala, fulla existentiella kontexter, som omger den muntliga 

framställningen och som nästan oberoende av grammatik ger mening åt 

den muntliga framställningen. (Ong 1982:51) 

 

                                                 
15 Med detta sagt så finns det andra metoder för att minnas och återerinra muntliga strukturer, exempelvis genom 

att använda sig av melodier eller andra minneshjälpmedel. Detta kommer dock inte att behandlas ytterligare i 

denna uppsats utan läsaren hänvisas istället till Muntlig och skriftlig kultur av Walter Ong. 
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Skriftens särartade roll i och med dess autonomi från författaren, efter själva 

nedteckningsprocessen, där författaren inte kan styra det sätt som texten läses på blir 

avhängig på formuleringens tydlighet för att vidhålla det tänkta budskapet. Detta till 

skillnad från det muntligt framförda som kan kompletteras och tolkas i sin situation. 

Självfallet är dock även alla texter skrivna i en kontext och syftas till att läsas av en 

specifik grupp etc. Men när texten väl är släppt kan den inte i sig själv ändras utan den 

måste tolkas utifrån sitt fasta oförändrade varande. Kompletteringar och senare 

ändringar kan tillkomma men själva texten här och nu förändras inte utan enbart senare 

publikationer.  

   Vid särskiljandet uppstår även en skiljelinje mellan det direkt närvarande och det 

bortomvarande. Behovet att hålla sig, i texten, i direkt kontakt med det direkt 

närvarande finns inte längre, detta till skillnad från en primärt talspråklig kultur där det 

direkt närvarande är, enligt Ong, mer eller mindre det enda möjliga (Ong 1982:56). En 

abstrakt omvärld utan direkt koppling till det direkt här - och nu - varande saknar 

betydelse i en tankevärld som enbart sker i den direkta kontakten. Vilket bland annat 

möjliggör ideala strukturer som geometri och andra dylika vetenskaper. Så tanken kan i 

och med sin textualitet potentiellt börja forma sig en gemenskap med det icke direkt 

närvarande och en upplevd gemenskap kan erfaras. Denna gemenskap är essentiell i 

vetenskapens utveckling. Utan möjligheten till en större gemenskap än den direkt 

närvarande vore vetenskapen ett vetande högst betingat av den aktuella lokala 

situationen. 

 

Låt oss återgå till att studera det virtuella budskap som skriften utformar. 

Det är viktigt att förstå att detta mottagande av ett virtuellt budskap sker passivt. Det 

blir mottaget genom en koppling mellan den fysiska manifestationen av språket – 

skriften − som inte kräver en vidare reflektion av meningen bakom dessa ord utan 

meningen sedimenteras in i vårt medvetande genom detta passiva mottagande.  

Med ”passiv” åsyftas inte här avsaknaden av aktion från subjektet utan mer efter en 

form av oreflekterad tankeverksamhet över det nyss lästa. I detta passiva mottagande av 

en nedskriven mening finns det en inneboende möjlighet till en reaktivering av 

meningen och i och med detta en möjlighet att göra budskapet evident för mottagaren. 

Med andra ord mottar vi till en början budskapen passivt och i dessa passivt mottagna 

budskap är det, enligt Husserl, därefter möjligt att reaktivera en mening så att de således 
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blir evidenta för mottagaren. (Husserl 1991[1962]:183–184) 

   Allt som oftast är dock detta inte fallet. I de flesta fall sedimenteras budskap in i våra 

medvetanden som ett passivt mottagande utan en vidare reflektion över själva meningen 

i budskapet. Det krävs, som Husserl argumenterar, en ansträngning för till att förstå den 

mening som finns i textens budskap för att denna ska kunna bli evident och inte enbart 

ett mottagande av texten där dess budskap anses som giltigt utan vidare reflektion 

(Husserl 1991[1962]:184). Här åsyftas den vanliga formen av mottagande som Husserl 

beskriver som “tidningsläsande” (Husserl 1991[1962]:184), med anspelning på 

associationer som vi får, mer eller mindre, kastade i ansiktet på oss och därefter tar till 

oss denna ”kastade” information så som om den vore sann utan vidare reflektion eller 

kritisk granskning. 

   Det finns en fara, menar Husserl, i att detta passiva mottagande av associationer 

oproblematiskt tillåts sedimenteras in i våra medvetanden och bli en del av våra 

kommande andliga verk (Husserl 1991[1962]:184). Och det sätt att lösa detta ”de 

associativa skapelsernas fria spel” (Husserl 1991[1962]:184), som alltid kommer att 

vara en fara i en mänsklighet som blir till i och med en språklig gemenskap, så krävs det 

en noggrann prägling av det budskap som förmedlas genom olika kommunikativa 

medel, exempelvis tal och texter. Detta för att kunna få fram, idealt sett, exakta och 

entydiga meddelanden. Detta gäller framförallt virtuella meddelanden så som skrivna 

texter då förmedlaren inte kan vara behjälplig och förklara sitt meddelande när till 

exempel kommunikationssvårigheter uppstår parterna emellan. Detta förtydligande och 

formandet av entydiga texter gäller inte enbart upptäckaren utan även alla de 

vetenskapsmän som befinner sig inom samma vetenskapliga fält eller ett fält som berör 

det rörda ämnet. Detta för att på så vis om inte annat eftersträva en entydighet i ett 

budskap så att en reaktiveringsprocess blir så tillgänglig som möjligt. Det är i detta 

utformande av satser och ord så att meddelandet blir så entydigt som möjligt essentiellt 

att behålla en möjlighet till en reaktivering av det ursprungliga meningsbildandet av 

meddelandet för utan detta pekar enbart en reaktivering mot ett nedbrytande av 

meningens vara-giltighet (Husserl 1991[1962]:184–185). Med andra ord så leder en 

omöjlighet att reaktivera en urstiftande mening i till exempelvis en vetenskap till att 

dess existensberättigande i viss mån blir ifrågasatt då den inte längre svarar mot det 

behov som den blev till för att uppfylla. Den blir så att säga en vetenskap tom på 

mening. 
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   Det ovanstående påståendet må vara giltigt för flertalet texter och då speciellt när det 

kommer till vetenskapliga sådana, men frågan kvarstår: Är det nödvändigt och möjligt 

att alla texter har ett entydigt och visst präglat budskap? Finns det inte ett behov och en 

nödvändighet av en viss tvetydighet i ett antal olika former av litterära former och även 

vetenskapliga sammanhang där en entydighet varken finns eller ens är önskvärd? 

Exempelvis blir det högst problematiskt att all diktkonst och skönlitteratur förpassas till 

en entydighet där budskapet är klart och tydligt, utan möjlighet till olika tolkningar. 

Detta vore uppenbarligen en djup förlust för det skrivna ordet och den rikedom som 

finns däri. Det ligger i skriftens potentialitet att just kunna greppa det som inte alltid går 

att beskriva i klarspråk, i vart fall hos den skicklige författaren eller diktaren. 

Möjligheten att fånga just det tvetydiga är i vissa sammanhang av största vikt och att 

försökte entydigt greppa detta skulle i situationen snarare föra oss bort från den mening 

som vi eftersöker istället för att närma sig den.  

   Vi får nog anta att Husserl inte menade att skriften enbart ska vara entydig utan att en 

försiktighet vid själva bruket av det skrivna ordet behövs. Det motsätter inte en 

tvetydighet i sig utan är snarare en förmaning att inte låta oss falla ned i denna språkliga 

förförelse där ordet blir mer verkligt än vad det försöker beskriva. Att vi som författare 

är medvetna om att det lästa inte har samma möjlighet att reparera sitt budskap för sin 

läsarskara som det talade ordet har för sin åhörarskara, att ställa frågor till en text och 

förvänta sig ett svar från texten är bokstavligen omöjligt. Texten har sitt budskap mer 

eller mindre dolt alltid närvarande, det behövs enbart upptäckas av läsaren. Mer än så 

finns inte hos texten.  

   Men skriften möjliggör också vetenskapen som sådan för utan möjligheten att återgå 

till det redan nedtecknade och att kunna teckna ned en sats eller en tes vore fortsättandet 

av vetenskapen omöjlig. Det går helt enkelt inte att bibehålla den mängd komplicerad 

information som en vetenskap idag innehåller utan skriften. 

   Så skriften är ett problematiskt fenomen men ett nödvändigt sådant för att en 

övertidslighet, och därmed även en objektiv giltighet överhuvudtaget ska kunna uppstå. 

Skriften pekar också mot hela mänsklighetens historia i och med att den möjliggör 

dokumenterandet av det förgångna och bibehållandet av de ursprungliga utsagorna. 

Detta skiljer skriften från muntlig kommunikation. Vi skapar genom att nedteckna nuet 

ett fast förgånget som är reaktiverbart på ett helt annat sätt än det talade. Häri ligger 

även en fara, faran att skapa ett falsk förgånget. Det tömmer, i värsta fall, tillvaron på 
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dess mening. Kritisk hållning krävs vid läsandet så att allt som är skrivet inte köps rakt 

av som en sanning, det får inte enbart bli det tanklösa omedelbara upptagandet av 

associationer utan vidare reflektion. För att skydda oss mot detta ”språkets förförelse” 

(Husserl 1991[1962]:184) krävs att vi gemensamt försöker prägla satserna i en enhetlig 

riktning och att vi gemensamt tar ansvar för att möjligheten kvarstår att kunna överföra 

evidensen i så fullständig form som möjligt.  

 

Utifrån detta ställer sig Husserl frågan hur en vetenskap kan reaktiveras ned till sin 

ursprungliga mening utifrån den vetenskap vi har idag. Vetenskapen består som bekant 

av ett ofantligt nät av olika forskare, sammankopplade inom samma eller likartade 

vetenskapliga fält både till de tidigare och de kommande vetenskapsmännen. Kan en 

reaktivering av en ursprunglig mening ske utan att ägna en oändlig massa tid för att gå 

igenom detta enorma ”tankeslott”, som en ideal vetenskap faktiskt är, för att sedan 

kunna fortsätta att bygga vidare på denna redan existerande produkt? En sådan 

reaktivering skulle vara omöjlig och vetenskaperna skulle uppenbarligen inte se ut som 

de gör idag om det inte fanns en möjlighet att fortsätta sitt förvärv utan att reaktivera all 

den meningsbildning som tillkommit över åren av aktiv forskning inom sitt respektive 

vetenskapsfält (Husserl 1991[1962]:185). Detta övertagande av en tidigare mening 

måste ske för att en vetenskap ska kunna fortsätta vara sann mot sig själv och behålla 

sin ursprungliga mening. Varje mening inom ett vetenskapsfält sammanflätas med det 

tidigare och det kommande så att en enskild byggsten i detta tankeslott vore omöjligt att 

helt separera från de andra (Husserl 1991[1962]:186). 

   Här kan man se en möjlig uppgift för filosofin. Filosofen kan hjälpa 

vetenskapsmännen att förstå sin egen vetenskap från andra grunder och hjälpa forskarna 

att bibehålla denna ursprungliga mening, utan att varje gång behöva återvända till 

grunden. För vetenskapen måste i en viss mening vara naiv, i den mening att den måste 

oreflekterat kunna fortsätta där den senast slutade. Men meningen får dock inte 

glömmas bort utan måste ständigt vara närvarande i sammanhanget. Man kan kort säga 

att en av filosofens roller är att avtäcka den mening som finns inneboende i 

vetenskapen. 

 

Husserl har lagt en grund för en fortsatt studie över de ideala vetenskaperna med fokus 
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på geometrin. Så här långt har vi etablerat idealiteten i det mänskliga och fråntagit den 

sin ahistoricitet. Efter att ha konstaterat detta fortsätter Husserl sin reflektion över hur 

en vetenskap kan utvecklas utan att ständigt behöva hänvisa i sin tur till en ursprunglig 

meningsbildning som fortsätter att vara giltig genom hela det vetenskapliga fältet. Dvs 

Husserl fortsätter resonemanget kring hur en objektiv ideal vetenskap så som geometrin 

kan bli till och fortsätta att utvecklas. 

Sammanfatttning och avslutande reflektion  
Vi har, genom uppsatsens gång, kunnat följa hur Husserl använder sig av geometrin för att 

visa hur en idealvetenskap har konstituerats och idealiserats i den mänskliga gemenskapen. 

Hur Geometrin har en historia med en ursprunglig meningsstiftande punkt som sedermera 

lever vidare inom geometrin genom hela dess historiska arv och fram till dess nuvarande 

form. Vi ser även att geometrin har formats genom ett ”traditionaliserande” av fenomenet där 

det präglats i ett gemensamt – intersubjektivt – rum. Detta har framförallt skett inom ramen 

för det muntliga språket och dess inneboende förmåga att ”objektifiera” ting i vår samvaro. I 

min tolkning av Husserl i Geometrins ursprung är det är dock först genom tillgången till en 

skrift som denna idealisering kan bli komplett. Utan tillgången till skriften kan inte denna 

ideala struktur – geometrin – frigöras från sin tidslighet och bli till en allmängiltighet, 

gällande universellt, oavsett geografisk belägenhet, tidslighet eller kulturella konnotationer.  

   Vi ser även att geometrin, och även de andra ideala strukturerna, ingår i det mänskliga 

förvärvet. De är inte autonoma objekt, oberoende av sin del i det kollektiva ”minnet” hos 

mänskligheten utan är just tvärtom tätt förbundna till denna gemenskap. Därför kan vi inte 

längre anse en vetenskapsteori, där inte själva vetenskapens historicitet tas i beaktande, som 

fullständig. En vetenskapsteori om enbart den nuvarande geometrin missar just sitt mål i och 

med att dagens ”färdiga” vetenskap är just ett historiskt förvärv, eller en rörelse. Denna 

rörelse kan enbart förstås utifrån sin urstiftning och vilka implikationer denna ursprungliga 

meningsenhets rörelse innebär kräver en djupdykning in i vetenskapens historicitet. Denna 

djupdykning är lika mycket en ingång i mänsklighetens historia och vi således även lära oss 

något om vår samtid. För vetenskapen är som vi sett ett slags allmängods. Den är ett 

gemensamt projekt, som alla i mer eller mindre grad har tillgång till. Denna tillgänglighet kan 

även spegla den intersubjektiva relationens historiska rörelse.  

   Detta fokus på intersubjektiviteten visar också på det grundläggande i själva vår 

mänsklighet. Att den just är en med-mänsklighet. Det förutsätts alltid en annan människa som 

också ter sig som ett annat främmande subjekt. Vi har med detta, eller snarare dessa, subjekt 
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en gemensam värld, där vi tillsammans formar vår omgivning, detta främst genom språkets 

möjlighet att objektifiera betraktelser och erfarenheter genom att reducera dem till 

definierbara ord. 

 

Vi har dock flera obesvarade frågor som kommer upp till ytan under undersökningens gång. 

Först och främst blir det tydligt att en djupdykning in i språkets relation i den mänskliga 

intersubjektiviteten är nödvändig för en djupare förståelse för hur denna ”Vi-horisont” kan 

formas överhuvudtaget.  

   Den första av dessa frågor rör språket och dess delaktighet i det mänskliga intersubjektiva 

samspelet. Språket tematiseras, tyvärr, inte i tillräckligt stor utsträckning för att en 

tillfredsställande förståelse av dess relation med vetenskapen kan upprättas. Husserl låter som 

sagt språket enbart framträda som ett medium för ett konstituerande av en ideal vetenskap, 

geometrin, men är det tillräckligt att enbart acceptera en så essentiell aspekt av denna 

idealiseringsprocess? Behövs inte en djupare grundläggning av språket som fenomen för att vi 

överhuvudtaget ska kunna förstå detta på ett djupare plan?  

   Och ur detta måste även frågan riktas mot skriftens roll. En definitiv slutsats angående 

skriftspråkets roll för konstituerandet av ideala vetenskapliga strukturer är svår att härleda ur 

tidigare reflektioner i uppsatsen, men däremot riktas vi mot flertalet frågor som i sin tur kan 

bidra till att öka vår förståelse för hur intersubjektiva strukturer formas inom ramen för skrift, 

språk och historicitet. Dessa frågor åberopar dels dess – skriftens – språkliga vara, men även 

dess kroppslighet. Hur skiljer sig skriftens ”språk”, från det talade? Hur relevant är denna 

skillnad och vad innebär det på möjligheten att både objektifiera ideala strukturer och att 

reaktivera en mening? Hur framträder skriften som just kroppslig? Vad innebär denna 

nästintill paradoxala tvetydighet hos skriften, dess övertidsliggörande samt dess ”dödlighet” i 

och med dess förkroppsligande? Detta är frågor som i sin tur kräver mer utförliga studier, men 

jag är övertygad om att dessa studier är vitala för att förstå denna idealiseringsprocess på ett 

mer grundlagt vis.  

   Vad vi dock kan fastställa är att i och med skriftspråkets möjlighet till en ”fast” grund för en 

vetenskap, eller annan ideal struktur, blir det möjligt att formulera mer komplicerade 

strukturer som i sin tur inte är avhängiga en direkt upprepning subjekt till subjekt, utan kan 

istället röra sig över tidsliga och geografiska barriärer. Ur detta kan en gemensam tradition 

formas som individer kan röra sig med och jämföra med varandra, tolka och reflektera och 

utveckla. Det uppstår dock problem i åsidosättandet av det direkta subjektet – människan – 

och den direkta kommunikationsmöjligheten som en muntlig framställning innebär. Texten är 
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bara dess innehåll, den kan inte diskutera och förtydliga sitt innehåll, till skillnad från en 

muntlig framställning där allt kan förtydligas och ”rättas” till, i text kan förvisso texter 

kompletteras i efterhand men detta utesluter inte det faktum att texten just är sin text. Man kan 

inte fråga texten och få svar, man kan enbart tolka den utifrån vad som redan står i den.  

   Vi kan utifrån uppsatsen konstatera att skriften är en nödvändig komponent för ett ideal 

vetenskaplig struktur som kräver en enhetlighet i de nedärvda meningsenheterna. Denna 

nedärvda mening kan dock inte sägas vara helt oproblematisk och budskapet kan ofta gå 

förlorat eller försvinna i denna sedimentation. Det man i slutändan kanske måste sluta sig till 

är att vetenskapen är en tradition med sitt eget ramverk som sätter dess egna gränser.  

   Här kan man dock ställa sig frågande till Husserls påstående om att vetenskapen ska vara en 

faktiskt ”problemlösande” praktik för mänskligheten. För är inte det just vad många 

vetenskaper är? Geometrin till exempel har ju hjälp oss att överkomma en otroligt stor mängd 

problem och lyckats utveckla vårt samhälle näst intill obeskrivligt mycket. Överallt runt 

omkring oss har vi olika uttryck av praktiserad geometri, inte minst i arkitekturen. Min 

tolkning av Husserl är dock snarare att vi måste värna om den vetenskapen och inte låta den 

förlora fotfästet. Den måste alltid vara riktad till de mänskliga behoven och inte ställa frågor 

som enbart berör det egna vetenskapliga fältet. Det finns en slags naivitet hos framförallt de 

stränga vetenskaperna där de anser sig mer eller mindre oberoende av en mänsklig 

gemenskap. De finns oberoende av människan. Denna naivitet – där vetenskaperna inte ser sig 

själva som del och tillika skapande av traditioner – är just det problem som Husserl vänder sig 

emot. Vetenskaperna fastnar i ett slags navelskådande där de inte inser sin roll för samhället 

och sitt bidrag till sitt telos – dvs sitt slutmål. 

   I och med detta avtäckande av vetenskapernas traditionalitet måste de även förstås som 

historiska moment. Att de är produkter av ett historiskt skeende och i fortsatt utveckling än 

idag. Det går inte längre att förstå vetenskaperna som ahistoriska skapelser som alltid har haft 

sin mening intakt och oföränderlig. Vetenskaperna är i motsats till detta en aktiv del i den 

mänskliga tillvaron och formas och tillika formar sin samtid. De är i ständig rörelse där nya 

meningar läggs till de redan befintliga och vetenskaperna tar nya skepnader och riktningar för 

varje ny upptäckt. De är i slutändan inget annat än sammantaget av sina aktiva, kommande, 

och tidigare utövare – sammansmälta – i en gemensam rörelse mot ett gemensamt ”telos”, 

vilket grundlades i vetenskapens urstiftande mening. Denna gemensamma produkt formas i 

ett implicit samråd mellan dessa alla enskilda individer – subjekt – i ett gemensamt 

intersubjektivt rum. 
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