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Bildning och den kritiska uppgiften

Sören Stenlund 

Låt mig först nämna några av de problem och omständigheter som har 
fått mig att börja tänka på det här temat. 

Jag har suttit i historisk-filosofiska fakultetsnämnden i Uppsala un-
der några år och haft att ta ställning till inriktningen på forskningen 
inom hela fakulteten. Ett genomgående intryck är då tyvärr en ganska 
stor besvikelse över bristen på självtillit när det gäller vad man skulle 
kunna uträtta inom humaniora. Vår förre utbildningsminister lär ha 
sagt vid något tillfälle att humanister har en svag (eller om det var ne-
gativ) självbild. Det finns väl undantag, kan jag tro, men jag vill nog 
hävda att det är en i hög grad korrekt iakttagelse. Det gäller även filo-
sofiämnena. Den svaga tron på vikten av vad vi håller på med är något 
som ofta kommer fram när humanister försöker profilera sig och visa 
på motsatsen genom jippon av olika slag. Man tenderar då att nästan 
bekräfta inställningen att humaniora (i jämförelse med andra vetenska-
per) har väsentligen enbart en sorts dekorativ roll genom att man beto-
nar den humanistiska bildningens underhållningsvärde; som om det 
vore en finare form av underhållning. En ganska vanlig inställning är, 
tycks det mig, att humanioras uppgift är att förmedla klassisk humanis-
tisk bildning och den kan i vår tid enbart ha en sorts dekorativ eller 
underhållande funktion, men då understryker man istället att även det
är något viktigt; något människor behöver, precis som vi behöver re-
kreation, förströelse och avkoppling. 

För några år sedan gjordes det en målbeskrivning för Uppsala uni-
versitet, på rektors initiativ, och i den första versionen av den skriften 
blev det uppenbart (även om det inte så att säga var explicit) att man 
sammanförde humaniora med museerna, nationslivet, och de akade-
miska festligheterna och ceremonierna. Möjligen är det här draget tyd-
ligare vid Uppsala universitet än vid andra läroanstalter i landet. Men 
jag tror inte att inställningen till humaniora är något unikt för Uppsala. 
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Det finns också en ovilja eller ett motstånd inom fakulteterna att ta 
upp mer allmänna frågor om den humanistiska forskningens inriktning, 
angelägenhet och syfte, som om det vore alltför känsliga frågor eller 
också som om det inte är något som överhuvudtaget behöver diskute-
ras, som om det vore frågor som klarats ut för länge sedan och som 
inte behöver tas upp igen annat än möjligen när man vänder sig till 
utomstående. Ett undantag är möjligen i samband med tillsättnings-
ärenden, men då får frågorna ofta en ensidig, och krampaktig ämnespo-
litisk innebörd.  

* * * 

En viktig uppgift, som jag menar att humaniora har, men som jag anser 
att man försummar är den kritiska uppgiften. Den kritiska uppgiften 
uppfattas ofta som något helt annat än uppgiften att förmedla bildning, 
men jag vill hävda att dessa uppgifter måste hänga ihop. Strävan att 
förmedla bildning måste vara förenad med kritisk reflektion för att den 
skall kunna vara vital och angelägen.  

För att försöka motivera uppfattningen att den kritiska uppgiften är 
viktig för oss i vår tid vill jag först skilja mellan två olika kontexter 
eller ramar inom vilka man fattar frågan om humanioras uppgift. För 
det första har vi den mer interna diskussionen om våra ämnesinrikt-
ningar och uppgifter, som trots allt förekommer bland oss som arbetar 
inom verksamheten eller bland de som skaffat sig utbildning inom 
humaniora. För den kategori av människor som för den diskussionen är 
naturligtvis humanioras bildande uppgift väsentlig. Men denna interna 
diskussion blir ofta inte särskilt fri och öppen eftersom den i regel be-
tingas av lojaliteter mot akademiska traditioner, karriärambitioner och 
konkurrens mellan inriktningar och skolbildningar. 

När man då i den interna diskussionen försöker höja sig över dessa 
lojaliteter är det lätt att frågorna diskuteras i ett slags abstrakt, eller i 
varje fall oklart, evighetsperspektiv; frågor om humanioras uppgift 
övergår då gärna till frågor om humanioras idé eller den humanistiska 
bildningens idé i ett nästan tidlöst perspektiv som blir frikoppat från 
det som är problematiskt i vår tid. Det blir mycket som tas för givet, till 
exempel om de humanistiska ämnenas traditionella ställning i förhål-
lande till det omgivande samhället: att det är sedan lång tid etablerade 
institutioner och respekterade traditioner som bör behålla sin ställning 
och kanske återvinna den starkare ställning och de uppgifter som de 
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har haft tidigare, och som vi anser att de förtjänar, och för vilka de 
borde få mera ekonomiska resurser, etc. Diskussionen förs då ofta i en 
anda av förvissning om att våra ämnen självklart måste fortsätta och 
kommer att fortsätta att finnas i evighet. Det är liksom inte förenligt 
med den akademiska intressegemenskapen att på allvar ifrågasätta 
deras fortlevnad. 

Och då menar jag att man inte heller går till botten med frågan om 
deras uppgifter och angelägenhet. Frågorna ställs inte på allvar. 

Frågan blir något annorlunda när den ställs i ett vidare, externt per-
spektiv, det vill säga när det gäller de humanistiska ämnenas uppgift 
och betydelse, inte bara för oss som har intressen och engagemang med 
anknytning till humaniora, utan allmänt för vår samtid, för de männi-
skor som lever i vår tid.

Till dem som lever i vår tid hör ju också vi, och om vi försöker att 
ställa oss frågan om humanioras uppgift i den egenskapen (och inte 
bara som humanister eller akademiska filosofer) så får frågan en 
mycket mer radikal innebörd. 

I det perspektivet är det inte alls otänkbart att det kan komma för-
slag om att lägga ner våra ämnen. Inte mycket mindre otänkbart än det 
var för några decennier sedan att någon skulle föreslå nedläggning av 
till exempel postkontoren. 

Det kan ju vara frestande att kalla detta externa perspektiv för ett 
samhällsperspektiv, humaniora betraktat ur samhällsperspektiv. Men 
där måste man vara försiktig. Det är inte oproblematiskt eftersom den 
termen är så fast förankrad i politiska synsätt, det vill säga det blir allt-
för lätt som om frågor om vad som är bra för människor som lever i 
samtiden, och vilka behov människor har etc., bara kan vara politiska 
eller ideologiska frågor. Med den politiska bestämningen av termen 
blir frågan om humanioras uppgifter inte radikal nog.  

* * * 

Alltnog, något väsentligt för min bedömning av den här frågan kom-
mer fram om man i detta vida samtidsperspektiv frågar sig vilken roll 
som humanistisk (inklusive filosofisk) bildning faktiskt spelar för 
människors medvetna motiv eller skäl för deras handlingar, beslut, val, 
etc. Jag är då benägen att säga att det spelar en tämligen obetydlig roll 
– även för många som skaffat sig en formell humanistisk utbildning. 
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Och detta gäller inte bara bland vad man kunde kalla ”folk i allmän-
het”. Jag är benägen att säga att för de personer i vår tid som har le-
dande och styrande roller, till exempel inom industri, affärsvärden, 
inom politik, administration, media etc., så spelar den eventuella hu-
manistiska bildning de har ingen väsentlig roll för de avgörande moti-
ven och skälen för deras handlingar och beslut.  

Jag är till och med benägen att säga att det är på samma sätt för 
många av de personer som har ledande och styrande roller inom uni-
versiteten, ja även inom humaniora, utan att man upplever detta som en 
brist eller som något otillfredsställande. 

Den intressanta frågan är då: Borde det vara annorlunda? Ja, som 
humanister och filosofer skulle många troligtvis spontant svara ja. Men 
bara det då inte betyder att det borde vara som det var förr när huma-
nistisk och klassisk bildning hade en starkare ställning inom de läroan-
stalter där många ledande personer fick sin utbildning. För i en viktig 
mening kan det inte vara som förr. 

Det är inte självklart vad det skulle innebära att humanistisk bild-
ning skulle få en viktigare roll i vår tid – beroende på att omständighe-
terna har förändrats i så hög grad under de senaste 100 åren. 

Någon gång kring mitten av 70-talet fungerade jag som tf professor 
under en termin och i den egenskapen deltog jag i humanistiska fakul-
tetens sammanträden vid några tillfällen. Det var på den tiden en för-
samling bestående av alla professorer i de språkvetenskapliga och hi-
storisk-filosofiska sektionerna. Jag minns att man på remiss behandla-
de någon av de nya universitetsreformerna, det gällde bland annat in-
förande av linjesystemet och förslaget att utbildningslinjerna skulle 
vara yrkesförberedande. Det var klart att förändringarna skulle inne-
bära en minskning av studiet av historia och klassisk litteratur. Det var 
alltså en klar förskjutning av tyngdpunkten från humanistisk bildning 
till yrkesförberedande utbildning. I församlingen satt flera av de äldre 
respektingivande humanistprofessorerna som till exempel Sten Lind-
roth, Gunnar Brandell, Ingemar Hedenius, Sten Carlsson, med flera 
och man uttryckte stark indignation och talade om kulturfara och så 
vidare, men, så vitt jag minns resignerade man och lät saken ha sin 
gång. Jag minns att jag förvånades över att ingen av dessa stora huma-
nistprofessorer tog till orda och utförligt förklarade, utan indignation, 
varför dessa reformer var i många avseenden misstag och grundade sig 
i okunskap och missförstånd av de humanistiska studiernas uppgifter 
och syfte.  
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Om jag idag tillåter mig att spekulera över innebörden av deras re-
signerade hållning till dessa reformer så skulle jag säga att man kände 
att de i viss mening var oundvikliga, inte bara i meningen att man sak-
nade något effektivt sätt att förhindra reformerna, utan på grund av att 
de hade stöd i tidsandan, och att den var en enormt stark kraft. Många 
drag i dessa reformer var i harmoni med den mer pragmatiska inställ-
ning och livshållning hos många människor i samtiden som blir mer 
och mer naturlig och självklar kring mitten av 1900-talet. Ett viktigt 
drag i den hållningen är det som Gadamer har kallat för den funktio-
närsmässiga inställningen.1 Vi blir primärt funktionärer. Det över-
gripande målet blir att fylla en funktion i en samhällsapparat, och all 
undervisning anpassas därefter.  

Man kanske kan säga att den inställningen får som följd att man
blandar ihop bildning och utbildning. Bildning underordnas idén om 
utbildning. Man försöker göra bildning till något som förmedlas genom 
effektiv utbildning (i detaljplanerade och reglerade kurser, med mera). 

Ett sätt att skilja mellan begreppen bildning och utbildning är att 
säga att utbildning syftar till att ge speciella kunskaper och färdigheter, 
medan bildning vänder sig till ”hela människan”. Bildning innebär på 
ett annat sätt än utbildning, ett arbete på en själv. 

Den funktionärsmässiga andan utmärks, kunde man säga, av att ut-
bildning för någon viss funktion ersätter bildning. Att vara utbildad för 
någon viss funktion i någon i förväg reglerad verksamhet blir så att 
säga vad som erbjuds ”hela människan.” Humanistisk bildning i den 
traditionella meningen ter sig då som något ineffektivt och överflödigt, 
om det inte är så att människan ifråga skall fylla en funktion som hu-
manist och måste skaffa sig humanistisk utbildning. Även humaniora 
inordnas i det funktionärsmässiga. (Men där har humaniora svårt att 
komma till sin rätt i jämförelse med andra vetenskaper.) 

Det är säkert mer komplicerat än så här, men jag har ett bestämt in-
tryck av att den svaga självbilden bland många humanister beror på att 
man känner det som om man, inte bara måste utan också vill vara med 
sin tid och därför spelar med i det funktionärsmässiga spelet trots att 
det begränsar och stympar värdet av det humanistiska vetandet. 

I den andan får den klassiska humanistiska bildningsidén egentligen 
inget utrymme alls. Resultatet blir en ytlig, formell idé om bildning 
som är ganska vanlig. Åbofilosofen Joel Backström har formulerat det 

1 Hans-Georg Gadamer, Förnuftet i vetenskapens tidsålder, övers. Thomas Olsson, 
Göteborg: Daidalos, 1988, s. 45. 
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ungefär så här: en bildad människa är någon som känner till centrala 
fakta i den politiska historien, och i kultur-, konst- och vetenskapshi-
storien. Han eller hon har läst vissa klassiska böcker, känner den klas-
siska musiken, har sett vissa berömda målningar, kan så kallade kultur-
språk, har ett gott bordsskick, och allmänt goda manér.2

Men inte nog med det, den bildade människan har inte bara förvär-
vat allt detta som speciella kunskaper och färdigheter, som någon sorts 
yttre egenskaper; utan hon vill fortfarande tro på att bildningsproces-
sen också har förädlat henne som människa, och särskiljer henne från 
den obildade, vulgära människan. 

Men med denna formella idé om bildning så kommer det att betyda 
att bildningens syfte är att forma en viss bestämd människotyp; ett visst 
slags människor. 

Man inser omedelbart hur lätt det är att förena den idén om bildning 
med politiska idéer och ideal, vilket också har gjorts. Det är ingen till-
fällighet att denna borgerliga bildningsidé har varit vanlig kanske 
framförallt inom den intellektuella medelklass, som betraktat universi-
teten som sin egen samhällsinstitution. Man kan fråga sig om det inte 
är detta som är grunden till den så kallade sociala, etniska och köns-
mässiga snedrekryteringen vid universiteten, vilket framhålls som ett 
så stort problem idag. 

Jag vill alltså hävda att i den utsträckning som humanioras ställning 
försvagats på grund av att man hållit fast vid denna idé om vad bild-
ning är, så är det tveksamt om humaniora förtjänar någon starkare 
ställning

Felet med denna idé om bildning är naturligtvis att det humanistiska 
arvet görs till medel för ett annat syfte än det avsedda. Att läsa den 
klassiska litteraturen i syfte att ”bli bildad”, ”att höra till de bildade 
människorna”, det är att läsa den av ett annat skäl än den som avsågs 
av de som skapade texterna. Det rätta sättet att läsa texterna är natur-
ligtvis att läsa dem för vad de fortfarande har att säga till läsaren, för 
att de talar till oss. Då läser man exempelvis Platon, Shakespeare eller 
Kant, inte för att ”bilda sig”, utan för de tankar som finns i texterna 
som stimulerar oss till att tänka själva i de omständigheter vi befinner 
oss.

Hur ett sådant studium av klassiker förändrar oss och vad det leder 
till i fråga om vilken typ av människor vi blir, det kan man inte säga 

2 Joel Backström, Om universitetets idé, seminarieuppsats, Filosofiska institutionen, 
Åbo Akademi, 2000. 
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något bestämt om, det måste lämnas öppet. Det beror på vem det är, 
vilka omständigheter han eller hon befinner sig i, och kanske framför 
allt vilka problem vi har. Det enda vi kan säga allmänt är att vi tror att 
det kan påverka oss och förändra oss till det bättre, att vi kan få ut nå-
got av värde – men det betyder inte att vi blir en viss typ av människor, 
som går att peka ut med några i förväg givna, yttre kriterier (som till 
exempel yrke, karriär, formell utbildning, social ställning, samhälls-
klass, umgängeskrets, bostadsområde, etc.) 

Klart är i varje fall att denna genuina mening av bildning inte ges 
något utrymme i den officiella anda, i det management-tänkande, som 
trängt in även på universiteten idag. 

* * * 

Mitt skäl för att hävda att den kritiska uppgiften är den mest angelägna 
uppgiften för humaniora idag är den bedömning av läget som jag just 
har skisserat, det vill säga att den kritiska reflektion som humaniora, 
och särskilt filosofiämnena, kunde stimulera till inte har något 
utrymme i de officiella sätten att tänka som är ledande och styrande. 
Men samtidigt finns det en mängd problem och stor förvirring som i 
många fall kan tolkas så att de beror på just detta förhållande.  

En av de viktigaste uppgifterna för den kritiskt inriktade humanis-
tiska forskningen – som jag föreställer mig den – måste bli att skapa 
distans till politiseringen av allt möjligt i vår tid; att skapa distans till 
de politiska diskursernas dominans, till totaliseringen av de politiska 
perspektiven.

Att skapa distans till de politisk-administrativa diskurserna borde de 
humanistiska ämnena vara särskilt lämpade för, eftersom de historiska, 
estetiska och filosofiska perspektiven är både vidare och djupare än de 
politiska, framför allt genom att de kan vara mer öppna för samhället 
såsom mänsklig tillvaro. Jag tror att många av de frågor och problem 
som idag behandlas inom samhällsvetenskaperna, egentligen borde 
behandlas inom en friare humanistisk forskning, därför att samhällsve-
tenskaplig forskning är alltför begränsad av de politiska sammanhang-
en. Själva termen ”samhälle” används i regel med den begränsningen. 
Det vill säga samhällsvetenskaperna är i hög grad det politisk-
administrativt bestämda och styrda samhällets vetenskaper. Den be-
gränsningen behöver inte den humanistiska forskningen ha. 



16

Det kan ju förefalla som om jag här förespråkar en polariserad, de-
fensiv hållning gentemot politiker, administratörer eller andra maktha-
vare i etablissemanget. Men det är inte menat på det sättet. Det är inte 
kritik som medel i någon maktkamp jag talar för. Det är inte fråga om 
att göra humaniora eller filosofi till en ny politisk maktfaktor. Det 
handlar inte om kritik i meningen att göra någon eller några ansvariga 
för några fel eller misstag, utan om att skapa medvetenhet om tenden-
ser och förhållningssätt som vi delar med de flesta andra i vår tid. I 
den mån som det är felaktiga förhållningssätt så är vi själva inblandade 
i eventuella misstag. Kritik utifrån det vidare perspektiv i vilket vi inte 
är bara humanister och filosofer, utan människor som lever i dessa 
dagar, är inte minst en form av självkritik och självrannsakan. 

* * * 

Våra nuvarande användningar av termen ”kritiskt tänkande” är i behov 
av klargörande. I vetenskapsteoretisk kurslitteratur förknippas kritiskt 
tänkande ofta med olika tekniker eller mer eller mindre formella meto-
der, till exempel argumentationsanalys, sannolikhetsteoretiska över-
väganden, hypotesprövning, beslutsteoretiska metoder, tekniker för 
problemlösning, etc. Dessa verktyg kan naturligtvis vara användbara, 
men ett ensidigt exercerande av dem kan leda till raka motsatsen till 
kritiskt tänkande. Vad är det med kritiskt tänkande som inte låter sig 
fångas i formella tekniker, i någon metodlära eller i metodregler? När 
den frågan väcks vill man tala om ”kreativitet” och ”konstruktivitet”, 
men är det så klart vad vi då menar (förutom att dessa ord signalerar 
något önskvärt och positivt)? Det viktigaste ”redskapet” i kritiskt tän-
kande är (vill jag påstå) något vi alla har: vår okunskap och ovisshet. 
Det svåra med kritiskt tänkande är att kunna använda ens ovisshet på 
ett konstruktivt sätt. 

Användningen av termen ”kritik” är idag starkt förknippad med 
kamp mellan åsikts- eller intresseinriktningar. Ett kritiskt förhållnings-
sätt blir ofta liktydigt med en avståndstagande, negativ eller destruktiv 
inställning. ”Kritik” blir ofta synonymt med ”klander”, och inte med 
ifrågasättande, det vill säga att sätta någonting i fråga, att vänta med att 
ta ställning, för att nå en klarare, en mer genomtänkt grund för ställ-
ningstagande. Det är naturligtvis i den senare meningen som jag har 
talat om ”den kritiska uppgiften” ovan. I den meningen har den ”kritis-
ka uppgiften” inte ett negativt, utan ett positivt syfte. 
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Det är framförallt när det gäller begreppet kritik, kritisk undersök-
ning, kritisk reflektion, och i synnerhet dess självkritiska sida, som jag 
ibland kan inbilla mig att filosofin kunde ha något att tillföra den hu-
manistiska forskningen, vilken skrider fram som ett tåg på en redan 
nedlagd räls som inte får rubbas. Andra ämnen är i regel mera ”disci-
plinstyrda” än filosofiämnena och det kan därför vara svårare att i des-
sa ämnen inta en kritisk hållning ur det vidare externa perspektivet, 
även om det är svårt nog i filosofiämnena.  

Ibland kan jag tycka att det kritiska, ifrågasättande inslaget i de 
klassiska filosofiska arbetena är en något underskattad sida av den 
traditionella filosofin, i varje fall när det gäller den moderna filosofi 
som börjar med Descartes och hans så kallade ”metodiska tvivel”. Man 
kan nästan undra om inte de återkommande försöken till radikalt ifrå-
gasättande är något säreget för just den filosofiska traditionen, till 
skillnad från andra intellektuella traditioner, och där radikaliteten fram-
förallt ligger i den självkritiska sidan av ifrågasättandet. Det motsägs 
inte av att vi i efterhand kan se att många filosofer var mycket mindre 
radikala och självkritiska än vad de själva trodde; deras arbeten präglas 
ändå starkt av ambitionen att vara så radikala i sitt ifrågasättande som 
de själva trodde att de var. 

Jag har ibland försökt läsa vissa av de klassiska filosofiska texterna 
uteslutande som kritiska undersökningar, och där jag då fattar de posi-
tiva teserna och doktrinerna mera som retoriska medel, som idiosyn-
krasier eller som framställningsmässiga ramar för att föra fram resultat 
av kritiska undersökningar. I de akademiska kommentarerna och se-
kundärlitteraturen tenderar man ju att ha den rakt motsatta läsarten; där 
tas ofta teser och lärosatser som det centrala. Finns det inga klart utta-
lade teser hos någon filosof så uppfinner man dem. 

Jag tyckte till exempel att det var givande att läsa Descartes tidiga 
skrifter på så sätt. Även de engelska empiristerna kan man med fördel 
läsa på detta sättet. Humes filosofi är ju väsentligen kritiska undersök-
ningar av flera traditionstyngda filosofiska begrepp. Och de flesta av 
Nietzsches skrifter har jag aldrig kunnat läsa som något annat än resul-
tat av kritiska reflektioner.

Men när man kommer in på kritikens roll och innebörd i den tradi-
tionella filosofin så måste man nämna Kant och hans kriticism. Kants 
filosofi är, kan man väl säga, en referenspunkt för nästan all filosofi 
under de senaste 200 åren. Jag är benägen att tro att det inflytandet 
beror på att Kant träffade huvudet på spiken när han i förordet till den 
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första upplagan av Kritik der reinen Vernunft säger att ”Vår tid är kriti-
kens egentliga tidsålder: man måste underkasta allt denna kritik.” Allt 
måste underkastas förnuftets ”fria och öppna prövning”, som han ut-
trycker det.3 Och det framförs som ett motiv för hela hans förnuftskri-
tiska filosofiska projekt.

Det finns ett drag i detta motiv som är försummat i senare tiders 
versioner av Kants filosofi, och det är vad han anger som det yttersta 
syftet med den förnuftskritiska undersökningen, nämligen Selbster-
kenntnis, självkännedom eller självinsikt eller självmedvetenhet. För-
nuftskritiken är en kritisk undersökning som måste närma sig förnuf-
tets gränser inifrån just på grund av att det är en självkritisk undersök-
ning. Personligen tycker jag att detta ger en bättre förståelse av själva 
kärnan i termen ”transcendental” hos Kant än de mera kunskapsteore-
tiskt betonade förklaringarna.  

Att detta drag försummats i senare Kanttolkningar beror, utan tve-
kan, på den sekulariserade vetenskapens dominans från senare delen av 
1800-talet. Den har medfört att man velat läsa Kants förnuftskritik som 
en kunskapsteori eller vetenskapsfilosofi. Och i linje med det har själva 
innebörden av begreppet ”kritik” och ”kritisk undersökning” begrän-
sats till ett internt vetenskapligt perspektiv, som inte underkastas ”för-
nuftets fria och öppna prövning”. Resultatet är i många fall (till exem-
pel inom den analytiska traditionen) en mindre radikal mening av ”kri-
tik” än den som man kan säga att Kant uttrycker som ideal. Och det 
gäller framförallt i det avseendet att denna mer begränsade mening av 
kritisk undersökning inte alls har haft självmedvetenhet eller självinsikt 
som sitt syfte, utan snarare en motsatt strävan mot en sorts professio-
nell objektivism. 

Nu kan man ju hävda att Kant inte alls var särskilt radikal i sin 
självkritik. Hans förnuftskritiska filosofi bygger på en fast övertygelse, 
en dogm om människans natur som ren förnuftsvarelse som om detta 
vore ett överhistoriskt och evigt faktum som inte kan ifrågasättas. Det 
är i själva verket mot bakgrund av denna puristiska förnuftstro som han 
bygger upp och utformar sin omständliga förnuftskritiska begreppsap-
parat och får den att framstå som trovärdig, och det är också bara i 
ljuset av denna dogm som det tekniska språk han inför och använder 
framstår som så transparent och oproblematiskt som Kant uppenbarli-
gen menar att det är. Den systematiska arkitekturen i Kants skrifter 

3 Immanuel Kant, Kritik av det rena förnuftet, övers. Jeanette Emt, Stockholm: Thales, 
2004, s. 53. 
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speglar en puristisk förnuftstro som Kant aldrig kunde förhålla sig 
kritisk till. 

Kant levde i en tid då upplysningsidéerna var starka och levande 
hos många. Det kan då förefalla orättvist att ur vårt historiska perspek-
tiv ifrågasätta Kant på det här sättet. Men faktum är att Kant fick ta 
emot denna typ av kritik i sin samtid, nämligen av sin vän Johann  
Georg Hamann som läste Kritik der reinen Vernunft i manuskript och 
som sammanfattar sina betänkligheter bland annat i en artikel med 
titeln ”Metakritik av förnuftspurismen”.4 Hamann är ju en tämligen 
ouppmärksammad filosof som säkert har utövat ett mycket större infly-
tande på filosofin under de senaste 150 åren, än vad som är allmänt 
känt. Hamann är egentligen positiv till Kants grundidé om en förnufts-
kritik och till självkännedom som dess yttersta syfte, men han menar 
att Kant misslyckats på grund av sin rationalistiska purism, som bland 
annat innebär att han avskiljer och isolerar förnuftet från konkret erfa-
renhet, tradition och framförallt språk. 

Gentemot detta säger Hamann bland annat att ”förnuftets instrument 
och kriterium är språket, vars enda rättesnöre är tradition och funk-
tion.” Och i ett brev till Jacobi skriver han: 

För mig är det inte så mycket frågan: vad är förnuft? Utan långt mer: 
vad är språk? Och detta antar jag är grunden för alla paralogismer och 
antinomier som det förra är anklagat för. Därför händer det att man 
misstar ord för begrepp, begrepp för tingen själva. Hos ord och be-
grepp är inga bevis möjliga.5

Som ett mer konkret exempel på Hamanns Kantkritik kan nämnas att 
han påpekar att ord som ”ovan”, ”under”, ”bakom”, ”före”, ”efter”, 
som Kant ofta använder, bland annat i förklaringar och utläggningar av 
skillnaden a priori/a posteriori inte rimligen kan vara de vanliga spati-
ala eller temporala användningarna av dessa ord (som ju är de normala 
användningar av dessa ord som vi alla har lärt oss). Om åskådnings-
formerna ”föregår” den sinnliga erfarenheten, vad är då detta för ett 
”föregående”? Det är snarare lösa metaforiska användningar av dessa 
ord, menar Hamann, trots att Kant ger sken av att det är något mycket 
klart, bestämt och fundamentalt han talar om. Den transcendentala 

4 Johann Georg Hamann, ”Metacritique of the Purism of Reason”., engelsk översätt-
ning i Johann Georg Hamann’s Relational Metacriticism, Gwen Griffith Dickson, 
Berlin: De Gruyter, 1995. 
5 Ibid., s. 311. Red. övers. 
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begreppsordning som Kant gör anspråk på att ha upptäckt, är en 
ordning som Kant själv har infört. 

I den här typen av filosofisk språkkritik kan man se Hamanns bero-
ende av Berkeley och Hume, vilka han har höga tankar om. Man kan 
säga att hans Kantkritik till stor del består i att han vänder Kants före-
gångare, Berkeley och Hume, emot Kant. Och vad han då framförallt 
håller fram som Berkeleys stora insats (som han menar att Humes filo-
sofi är en tillämpning av) är Berkeleys språkkritiska undersökning av 
läran om allmänna abstrakta idéer, där de abstrakta idéerna framställs 
som en sorts bestämda entiteter som de allmänna termerna står för. 
Men denna stora upptäckt (som han kallar det) är precis vad Kant mis-
sar, och den blir, menar han, förödande för Kants egen puristiska filo-
sofiska begreppsapparat. 

Den här tendensen hos Hamann att ifrågasätta Kants förnuftskritiska 
projekt där Kant avskiljer och isolerar förnuftet från konkret erfaren-
het, tradition och språk, är ju en typ av kritik som återkommer i ännu 
högre grad hos Nietzsche och som riktas också mot andra filosofer i 
traditionen. Hos Nietzsche får den här kritiken ofta formen av ett ifrå-
gasättande av självmedvetandets och självkännedomens vittnesbörd 
hos filosoferna; han uppvisar många av självmedvetandets illusioner 
och olika sätt på vilka man därigenom kan bedra sig själv och bli vilse-
ledd till stora misstag i tänkandet.  

Att det här var en radikalisering av den filosofiska kritiken och i 
synnerhet av det självkritiska inslaget, det råder det enighet om, och 
det är också en radikalisering som haft stort inflytande inte bara inom 
filosofin utan även på andra områden. Men jag tycker ändå att det finns 
en aspekt på den här nya formen av självkritik som finns hos Hamann 
och framförallt hos Nietzsche som är – så vitt jag kan se – något för-
summad. 

Jag är benägen att kalla det en moralisk aspekt, även om det kan 
vara missvisande. Det har att göra med den plats som strävan efter 
intellektuell hederlighet har i filosofin, inte bara som ett externt meta-
perspektiv eller som metodologisk föresats eller ideal, utan hederlighet 
som en ständigt återkommande fråga i själva det filosofiska arbetet; en 
fråga om att vara sann och rättvis i sitt tänkande som filosofen ständigt 
på nytt måste ställa till sig själv. En fråga som han eller hon måste 
ställa sig som individ, som människa, och inte som medlem i någon 
tankegemenskap eller tradition, där man kanske ser ut att ha tagit ställ-
ning i frågan en gång för alla. 
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En stor del av Nietzsches kritik av filosofer och teologer innehåller 
just anklagelser om att de har sviktat när det gäller intellektuell heder-
lighet. Han anklagar dem i många fall för att de låtit sig vilseledas eller 
fallit för intellektuella frestelser som de borde ha kunnat genomskåda 
och stå emot. Och han ger oss många exempel på hur dessa frestelser 
och illusioner kan se ut. Många av dem gäller just vårt förhållande till 
de språk vi använder, eftersom det filosofiska arbetet i så hög grad är 
ett arbete med språket. Till exempel frågor av den typ som Hamann tar 
upp i sin kritik av Kant. 

Frågor om hederlighet i filosofin är naturligtvis inte något helt nytt, 
men genom att de hos Nietzsche blir tematiserade så ingående och så 
utförligt så ges de en ny plats i filosofin, i själva det filosofiska arbetet. 
Men tyvärr tycker jag att just denna möjlighet till radikalisering och 
fördjupning av den filosofiska kritiken är något som inte har utnyttjas 
så mycket av Nietzsches efterföljare, exempelvis inom den hermeneu-
tiska traditionen. Det förefaller mig vara en sida av Nietzsches tänkan-
de som har fått stå tillbaka i strävan att göra hans tänkande akademiskt 
rumsrent.

Det förefaller mig också som om det är den här fördjupningen av 
den kritiska uppgiften som skall till för att vitalisera bildningsbegrep-
pet. Jag vill avsluta med att citera en svensk filosof och folkbildare, 
nämligen Alf Ahlberg, som, säkert inspirerad av Nietzsche, säger föl-
jande om begreppet bildning i boken Tankelivets frigörelse:

bildning … är förmågan att skilja det äkta från det falska, sak från 
sken, och denna förmåga måste vara förbunden med en klar blick för 
var det egna jagets begränsning går.6

6 Alf Ahlberg, Tankelivets frigörelse, (14:e uppl.), Stockholm: Samhällsgemenskapens 
förlag, 1986, s. 145. 
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