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Sammanfattning: Strävan efter att undvika subjektivism resulterar ofta i en 

objektivism där kunskapsbildningen är helt bestämd av objektet 
och inte av det upplevande subjektet. Subjekt ställs mot objekt – 
medvetande mot föremål. Detta motsatsförhållande upphävs av 
studiens val av perspektiv som istället för över fokus på lärandet 
som sker mellan subjekt och objekt – korrelationen mellan 
människa och värld. Syftet med studien är att utifrån ett 
fenomenologiskt perspektiv undersöka subjektets roll i mötet med 
objektet. För att uppfylla syftet görs en litteraturstudie, vars 
teoretiska material bearbetas via den fenomenologiska 
reduktionen. Sökandet efter ett subjektsbegrepp som kan möta 
och undersöka objekt utan att hamna i vare sig subjektivism eller 
objektivism, leder till ett artificiellt subjekt som förlorar de 
mänskliga elementen i processen. Genom dess avskalning av 
subjektiva faktorer minskas subjektets korrelation till objektet 
samtidigt som subjektet alltmer övergår till att bli ett objekt. Med 
den fenomenologiska reduktionen kunde de mänskliga elementen 
återföras vilket resulterade i ett subjekt innehållande två sidor, 
som är i fokus vid olika tillfällen i läroprocessen mellan subjekt 
och objekt. Mellan subjektets sidor existerar ett 
beroendeförhållande som är ett måste för kunskapsbildningen. En 
kombination mellan det betraktande omedvetna subjektet som 
vidgar perspektiven och det eftertänksamma medvetna subjektet 
som når en förståelse via reflektion och kritiskt tänkande. En 
undersökning som utgår från relationen mellan subjekt och objekt 
kan leda till att framtida forskning skapar nya aspekter och 
lösningar på pedagogiska fenomen. 

 
 
Nyckelord: Subjekt, objekt, subjektiv, objektiv, fenomenologi 



 2

Innehållsförteckning 
 
 

1  Inledning               4 

1.1  Perspektiv och den metodologiska ramen            5 

1.2  Syfte och avgränsningar             7 

       1.2.1  Frågeställningar              8 

1.3  Introduktion              8 

       1.3.1  Urval av litteratur             8 

       1.3.2  Disposition              8 

2  Sökandet efter det ”perfekta” subjektet            9 

2.1  Inledning              9 

2.2  En säker grund för kunskap             9 

       2.2.1  Subjektet som utgångspunkt             9 

       2.2.2  Hur subjektet undviker relativistisk subjektivism         10 

       2.2.3  Ett rent medvetande som inte kan betvivlas           12 

       2.2.4  Det transcendentala subjektet            13 

       2.2.5  Sammanfattning            14 

2.3  Cogitot: En epistemologisk eller ontologisk princip?         15 

       2.3.1  Det transcendentala och epistemologiska subjektet         15 

       2.3.2  Det existentiella och ontologiska subjektet          17 

       2.3.3  Ontologi och tolkning           18 

       2.3.4  Det förkroppsligade subjektet           20 

       2.3.5  Sammanfattning            20 

2.4  Objektivism utan ett vetande subjekt          21 

       2.4.1  Den autonoma objektiva världen          22 

       2.4.2  Konsekvenserna av en objektivism som utesluter subjektet        23 

       2.4.3  Distinktionen mellan subjektiva och gemensamma syften         24 

       2.4.4  Subjektet bakom en objektiv framställning          25 

       2.4.5  Sammanfattning            26 

 

     

 



 3

3  Subjektets angreppsmetod på objektet          27 

3.1  Metodologiska överväganden           27 

       3.1.1  Den fenomenologiska bearbetningsmetoden – moment ett        28 

       3.1.2  Den fenomenologiska reduktionen – moment två         29 

       3.1.3  Sammanfattning            31 

4  Epochéns verkan på subjekt och objekt          32 

4.1  Inledning            32 

4.2  Subjektets inledande möte med objektet          32 

       4.2.1  Det intentionala subjektet           32 

       4.2.2  Där kunskapen om världen börjar          33 

       4.2.3  Att se objektet någonstans ifrån          34 

       4.2.4  Sammanfattning            35 

4.3  Subjektets bearbetning av objektet           36 

       4.3.1  ”Gå tillbaka till sakerna själva”          36 

       4.3.2  Från det intentionala till det transcendentala jaget         36 

       4.3.3  Subjektets oupplösliga bundenhet till världen         38 

       4.3.4  Sammanfattning            39 

4.4  Subjektets beskrivning av objektet           39 

       4.4.1  Subjektets konsekvenser på resultatet          39 

       4.4.2  Hoten mot den objektiva framställningen          40 

       4.4.3  Sammanfattning            41 

4.5  Subjektets omvandling av objektet till fenomen          42 

       4.5.1  Sammanfattning            44 

4.6  Den fenomenologiska metoden           45 

5  Avslutande reflektion            47 

Litteraturförteckning            49 

 

 

        

 

 
 
 



 4

1  Inledning 
 
”Vetenskapen är – eller bör vara – objektiv”. Detta tycks vara en allmän uppfattning, 
särskilt inom naturvetenskapliga ämnen. Men den har ifrågasatts. Särskilt när det gäller 
samhällsvetenskap har det ibland hävdats att det är omöjligt att uppnå                 
objektivitet. 
 
Gunnar Myrdal inleder sin bok Objektivitetsproblemet i samhällsforskning (1968) med 
uppmaningen: ”Samhällsvetenskapens strävan är att söka ”objektiv” sanning” (s. 11). 
Detta betraktar Myrdal inte enbart som en moralisk regel utan även som en beskrivning 
av det faktiska förhållandet. Lars Bergström (1972) som har undersökt 
samhällsvetenskapernas objektivitet, kommer fram till slutsatsen att det finns goda 
möjligheter att uppnå objektivitet, men att önskvärdheten av detta är ganska tvivelaktigt. 
Göran Hermerén (1972) däremot kommer fram till den slutsatsen att det är svårt att 
uppnå objektivitet, men att det är önskvärt att vi strävar efter att göra det. Men hur skall 
forskaren nå fram till denna objektivitet? Är det en möjlighet och framför allt är det en 
önskvärdhet? 
 
Det ligger nära till hands att här tänka på följande konsthistoriska parallell, nämligen 
Ludwig Richters ofta citerade berättelse. Den handlar om hur han och några vänner en 
gång försökte återge samma motiv så ”objektivt” som möjligt. De använde likadana 
pennor och strävade efter att endast återge vad de såg. När de efteråt jämförde 
resultaten, fann de till sin förvåning att alla teckningar var olika varandra och 
återspeglade de fyra målarnas temperament (Gombrich, 1960). Skulle man på 
motsvarande sätt göra ett experiment med fyra forskare och låta dem oberoende av 
varandra lösa samma problem och skriva en forskningsrapport, skulle resultatet säkert 
bli fyra delvis olika rapporter. 
 
Den viktigaste och ofta bortglömda komponenten i diskussionen om objektivitet är 
således subjektet. Hur skall subjektet angripa objektet? Hur skall subjektet undvika 
relativism och subjektivism i processen? Relationen mellan subjekt och objekt 
behandlas dock ofta som en dualism. Distinktionen mellan subjekt och objekt blir 
identisk med distinktionen mellan medvetandet och föremålen. Dessa två ord har 
kommit att beteckna ett problemfält där kunskapsteoretiska och ontologiska problem är 
invävda i varandra. Dualismen mellan ting som föreligger enbart i medvetandet och ting 
som föreligger utanför eller oberoende av medvetandet. 
 
Detta leder lätt till en filosofisk fallgrop: tanken, att en absolut objektiv framställning 
bör vara helt bestämd av objektet och inte på något sätt vara en funktion av det 
upplevande subjektet och dess tillstånd. Detta är emellertid en tillspetsning av 
objektivitet som leder in absurdum. Enligt den blir nämligen allt vi upplever och 
framställer i ord eller bild subjektivt och alla omdömen subjektiva. För att undvika 
denna fallgrop kan vi i stället föra över fokus på lärandet som sker mellan subjektet och 
objektet. Inte det subjektiva lärandet kontra det objektiva, utan lärandet som sker mellan 
subjektet och objektet. Hur samspelet mellan subjekt och objekt ser ut i en läroprocess? 
 
Samspelet mellan subjekt och objekt får således en pedagogisk relevans, eftersom det 
handlar om hur eleven, studenten eller forskaren skall bemöta och angripa objekten i 
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läroprocessen. Hur skall den lärande (subjektet) förhålla sig till föremålet (objektet)? 
Genom att vända mig till tidigare forskning i ämnet önskade jag få mer information om 
denna problematik, vilket visade sig svårt då det var ett område som inte hade 
behandlats i någon större utsträckning. Det enda jag kunde hitta var undersökningar från 
1970-talet i form av rapporter genomförda på uppdrag av dåtidens skolverk (se 
Skolöverstyrelsen, 1975, 1976), men där objektivitet behandlas som ett isolerat begrepp 
utan någon relation till subjektet. När dessa rapporter talar om att undervisning skall 
vara objektiv innebär det ett krav gällande läromedel och lärare. Men vad menas med att 
en framställning (i läromedel och av lärare) är objektiv? Vad menas med att 
objektivitetskravet är saklighet och allsidighet utan subjektets medverkan? 
 
Enligt den fenomenologiska traditionen är däremot subjektet alltid riktat mot något, ett 
objekt. Att subjektet är riktat mot ett objekt i en läroprocess kan verka självklart, men 
denna självklarhet är inte så självklar och enkel som den verkar. Problemet handlar 
nämligen om hur subjektet riktar sig mot objektet, d.v.s. vilken öppenhet, avsikt och 
syfte det ligger bakom subjektets riktadhet. Fungerar inte denna relation mellan subjekt 
och objekt, leder det till liknande fallgropar som jag nämnde ovan. Dessutom leder det 
till konsekvenser för lärandet om relationen inte äger rum och den lärande stannar kvar i 
det subjektiva respektive det objektiva. 
 
1.1  Perspektiv och den metodologiska ramen 
 
Jag anser att det redan på detta tidiga stadium är dags för en presentation av mitt val av 
perspektiv på studien. Detta perspektiv kommer nämligen påverka mitt syfte och 
avgränsningar, val av litteratur och angreppssätt, den metodologiska ansatsen och 
givetvis det resultat som studien kommer leda fram till. Spänningsfältet mellan subjekt 
och objekt behandlas inom den fenomenologiska traditionen, därför har jag valt att utgå 
från ett fenomenologiskt perspektiv. Under detta avsnitt kommer jag således att 
presentera mitt val av det fenomenologiska perspektivet samt hur detta påverkar den 
metodologiska ramen. 
 
Avsikten är inte att presentera hela den fenomenologiska rörelsen, varken i alla dess 
filosofiska aspekter eller i dess varierande inflytande på de olika vetenskaperna. 
Avsikten är i stället att lyfta fram vissa drag i den fenomenologiska ansatsen som är 
relevanta för mitt syfte, ett urval som blir bestående under hela arbetet. Mitt 
fenomenologiska perspektiv har sin utgångspunkt i Edmund Husserls filosofi1, och det 
är hans aspekt av fenomenologin som presenteras i denna introduktion. I uppsatsens 
nästa del kommer hans filosofi att ställas i relation till andra filosofers perspektiv på 
relationen mellan subjekt och objekt. Min strävan under denna studie är inte att redovisa 
Husserls filosofi som helhet. Mitt intresse av Husserl är begränsad till det i hans arbete 
som behandlar föreställningen om en subjektivitet som kan garantera säkerheten av 
subjektiva erfarenheter samtidigt som den kan förse en objektiv bas för kunskap.  
 
Husserl (1989) anser att det är filosofin som är den grundläggande vetenskapen och att 
det är filosofins uppgift att dra upp riktlinjer för hur verkligheten skall studeras. De 
variabler som ingår i den fenomenologiska filosofin är subjekt och objekt, och syftet är 
                                                           
1  Att mitt perspektiv har sin utgångspunkt i Husserls fenomenologi innebär inte att mitt perspektivval blir absolut 
Husserlskt, utan grunden är utifrån honom vilken kommer att byggas på via andra fenomenologer och teoretiker. 
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att undersöka den relation – det beroendeförhållande – som råder mellan dem. Med 
fenomenologin vill Husserl skapa ett alternativ till den moderna naturvetenskapens 
kunskapsbegrepp. Mot dess ”objektivistiska” syn på kunskap ställer han människans 
medvetande som avsiktligt och meningssökande. Samtidigt strider han mot och vill 
bekämpa synen på att verkligheten skall tolkas på ett subjektivt och värderande sätt. 
 
För att beskriva skeendet mellan subjekt och objekt använder sig Husserl (1992) av 
några latinska och grekiska termer. Dessa kan vara lämpliga att ta upp då jag kommer 
att använda dessa begrepp under arbetets gång. Han talar t.ex. om ”cogito” (jag tänker, 
d.v.s. subjektet). Han talar vidare om ”cogitatum” (det som jag tänker något om, d.v.s. 
objektet) och han talar om ”cogitationes” (de medvetandeakter som gör att jag kan tänka 
något om något). Han använder också begreppet ”noema”, d.v.s. föremålet för mitt 
tänkande, objektet, samt om ”noesis”, själva medvetandeprocessen som gör att jag riktar 
tanken mot objektet. Denna process mellan subjekt och objektsidan är en process som 
skapas av medvetandet, där strömmen av tankar går i riktning både ut mot objektet och 
in mot subjektet. 
 
Den fenomenologiska utgångspunkten har alltid varit att gå till sakerna själv. Husserl 
ville skapa en vetenskap som skulle byggas på en ny och stadigare grund än tidigare2. 
Metoden för att nå fram till denna yttersta grund, denna kunskap som det inte går att 
tvivla på, det är att gå till sakerna själva, till objekten för kunskapen, och studera dem så 
förutsättningslöst som möjligt, faktiskt skulle man kunna säga så objektivt som möjligt. 
 
I boken Experimentell fenomenologi (2000) ger Don Ihde ett åskådligt exempel på hur 
förhandsuppfattningar och förhastade uttalanden kan förvanska de undersökta sakerna. 
Exemplet är en uråldrig fabel om de blinda indierna som skulle bestämma vad elefanten 
som de upplevde var för något. Den förste kände på elefantens svans och sade att det 
måste vara en orm, den andre kände på elefantens ena ben och menade att det var 
stammen till ett träd o.s.v. Även om man tar hänsyn till att indierna inte kan se elefanten 
så är det uppenbart att de inte gör elefanten rättvisa utifrån de erfarenheter de faktiskt 
har. Det är t.ex. stor skillnad mellan att känna på elefantens hårda, något stela och 
håriga svans och att ha en orms hårlösa, släta och spänstiga kropp i sin hand. Inte nog 
med att indierna inte gör rättvisa åt vad de faktiskt erfar, de generaliserar även utifrån de 
begränsade delar som de erfar av elefanten och låter dessa få gälla för helheten i stället 
för att undersöka hela föremålet innan de uttalar sig om det. 
 
I denna uppsats, som är en litteraturstudie, kommer jag att i nästa del presentera de 
teorier som kommer att utgöra mitt teoretiska material. Dessa blir senare de objekt som 
jag kommer att behandla utifrån en fenomenologisk angreppsmetod. Hur skall jag, 
utifrån ett fenomenologiskt perspektiv, studera teorierna så förutsättningslöst som 
möjligt och därigenom framställa dem på ett objektivt sätt? Det är ju jag som subjekt 
som gör urvalet av litteratur, det är jag som avgör vilka delar av litteratururvalet jag vill 
presentera, och framför allt så är det jag som bygger ihop delarna, d.v.s. sätter dem i 
relation till varandra. Detta innebär att jag kan placera en teori i en kontext som inte 
stämmer överens med den ursprungliga. Myrdal (1968) menar att en forskare i denna 

                                                           
2  Den tidigare vetenskapen och filosofin som Husserl hänvisar till är den positivistiska filosofin, vilken påstod att 
kunskapen kommer utifrån och inte inifrån. Husserl menar istället att den även kommer inifrån, från det aktiva 
medvetandet. 
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mening är objektiv i den mån han lyckats befria sig från traditionens, miljöns och den 
egna personlighetens inflytande. Hur ser detta inflytande närmare bestämt ut? Och vad 
innebär det att ”befria sig” från det? 
 
Det metodologiska problemet blir följaktligen: Hur uppnår jag objektivitet, då jag 
försöker fastställa fakta och kausala relationer mellan fakta? Hur kan jag undvika ett 
”skevt” synsätt? Eller hur kan jag befria mig själv från: (i) inflytandet på mitt eget 
tänkande av traditionen som ju föreligger i invanda tänkesätt och tidigare litteratur, och 
(ii) inflytelserna från hela den kulturella, sociala och politiska miljön i det samhälle som 
jag lever och verkar i, samt (iii) de inflytelser som kommer från min egen personlighet. 
 
Förutsättningslöshet är viktigt när subjektet angriper objektet enligt Husserl, och 
förutsättningslöshet är lika med objektivitet enligt Myrdal. Men som Bergström (1972) 
säger så måste forskaren i varje enskild forskningssituation – mer eller mindre medvetet 
– ta åtminstone några begrepp och några föreställningar om verkligheten för givna. Eller 
som Alan Ryan (1970) uttrycker det; vi kan inte beskriva världen oberoende av alla 
antaganden, och om detta skulle krävas för objektivitet, så skulle objektivitet verkligen 
vara omöjlig att uppnå.  
 
Jag har valt ett fenomenologiskt perspektiv på studien, vilket innebär att mitt 
perspektivval tilldelar vissa begrepp och föreställningar om verkligheten. Genom ett 
medvetet val av perspektiv kommer dessutom dessa att bli givna. Utifrån ett 
fenomenologiskt perspektiv isolerar jag således inte objektivitet från subjektiva faktorer. 
I stället handlar det om subjektets roll i förståelsen av objektet. Om kunskap och 
sanning finns i den objektiva verkligheten, så är det subjektet och enbart subjektet som 
kan få tillgång till den.  
 
1.2  Syfte och avgränsningar 
 
Min avsikt med den här studien är att undersöka sambandet mellan subjekt och objekt. 
Därigenom önskar jag nå en förståelse för subjektets roll gentemot objektet i 
läroprocessen. Jag har valt att använda mig av ett teoretiskt underlag för att uppfylla 
denna avsikt. Denna undersökning kommer således att utgöras av en litteraturstudie, 
vars urval och avgränsningar kommer att reflektera mitt perspektivval. Jag har i förra 
avsnittet presenterat mitt fenomenologiska perspektiv, vilket ligger till grund för det 
teoretiska urvalet. I valet av litteratur tar jag fasta på teorier som belyser relationen 
mellan subjekt och objekt. Dels teorier som är explicit fenomenologiska, men också 
teorier som på olika sätt behandlar relationen mellan subjekt och objekt. Dessa teorier 
syftar till att tjäna som pedagogiska instrument eller som en metodologisk möjlighet för 
att belysa lärande och kunskap och hur vi förstår dem. Min avsikt bakom studien 
tillsammans med de teoretiska avgränsningarna utifrån det fenomenologiska 
perspektivet leder slutligen fram till mitt syfte. 
 
Mitt syfte med studien är att utifrån ett fenomenologiskt perspektiv undersöka 
subjektets roll i mötet med objektet. 
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1.2.1  Frågeställningar 
Avsikten med studiens syfte är att kunna besvara följande frågor: 
• Hur skall den lärande (subjektet) förhålla sig till objektet i en lärosituation? 
• Vilka egenskaper ”bör” subjektet ha respektive inte ha i sin undersökning av ett 

objekt? 
• Hur undviks en subjektivistisk3 förståelse av ett objekt? 
 
1.3  Introduktion 
 
1.3.1  Urval av litteratur 
Ovan har jag under syfte och avgränsningar presenterat mitt urval av litteratur. Här 
kommer jag ta upp problem angående tidigare forskning i ämnet samt varför jag nästan 
enbart använder mig av litteratur inom filosofi. Som jag nämnde i inledningen så är 
tidigare forskning angående subjektets förhållande till objektet liten inom det 
pedagogiska området. Forskningen är oftast centrerad på subjektet där fokus läggs på 
hur omgivningen påverkar subjektets möjligheter till lärande, som t.ex. individens 
sociala och kulturella bakgrund. Däremot behandlas sällan hur lärandet påverkas av 
subjektets förhållande till objektet. Därav avsaknaden av pedagogisk litteratur i min 
referensram, och därav min vändning till filosofin som behandlar detta förhållande. En 
naturlig fråga blir då: Är inte då detta en uppsats i filosofi? På detta svarar jag ett 
otvivelaktigt nej! En vändning mot filosofin innebär nämligen inte en vändning från 
pedagogiken. Ett filosofiskt perspektiv kan istället understödja pedagogisk 
kunskapsutveckling. Kunskapsbildning har sitt teoretiska ursprung i filosofin, ur vilken 
pedagogiken bröt sig ur och bildade ett självständigt ämne i den samhällsvetenskapliga 
fakulteten. Det filosofiska perspektivet på subjektets förhållande till objektet anser jag 
är ett viktigt och relevant område i pedagogik. Lärandet sker alltid mellan ett subjekt 
och objekt, d.v.s. grundformationen och den gemensamma kärnan i lärandet. På sätt och 
vis har jag gjort en första fenomenologisk reduktion av lärandet, eftersom syftet med 
reduktion är att söka ursprunget i det undersökande fenomenet. Studien blir således en 
ytterligare reduktion av subjektets förhållande till objektet men i en mer uttalad 
pedagogisk förankring. 
 
1.3.2  Disposition 
Problemformuleringen, perspektiv och den metodologiska ramen samt syftet med 
studien har presenterats i inledningen. Nästa del utgörs av den teoretiska bakgrunden 
som jag kallar för sökandet efter det ”perfekta” subjektet, som i sin tur följs av 
”subjektets angreppsmetod på objektet”. Här presenteras den metodiska ansatsen, vars 
resultat redovisas i nästkommande del. Denna del för också en diskussion kring 
metodvalet som samlats under rubriken ”epochéns verkan på subjekt och objekt”. 
Studien avslutas med en reflektion på uppsatsen.  
 
 
 
 
                                                           
3 Jag anser att det är på sin plats att presentera min definition av begreppen subjektiv och subjektivistisk. En subjektiv 
inställning tar mest hänsyn till egna värderingar men inte så absolut som den subjektivistiska inställningen. Den är 
således mer extrem och på gränsen till solipsism (att inget utanför jaget existerar). 
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2  Sökandet efter det ”perfekta” subjektet 
 
2.1  Inledning 
 
Under denna del kommer jag att presentera mina teoretiska utgångspunkter för studien, 
en presentation som har formen av en diskussion där mina egna sammanfattningar och 
förståelse vävs in i resonemangen. Mitt syfte med studien är det som ligger till grund för 
det teoretiska urvalet: Att utifrån ett fenomenologiskt perspektiv undersöka subjektets 
roll i mötet med objektet. Titeln på detta avsnitt, ”sökandet efter det ”perfekta” 
subjektet”, ger kanske intrycket av att den teoretiska bakgrunden enbart behandlar 
subjektet isolerat från objektet. Men mötet mellan subjekt och objekt initieras av 
subjektet och dessutom är det subjektet som avgör om och hur objektet skall 
undersökas. Subjektet har den aktiva rollen medan objektet är passivt. 
Subjektsbegreppet blir således centralt men alltid behandlad utifrån dess förhållande till 
objektet.  
 
Den teoretiska bakgrunden inleds med teorier om en absolut säker grund för kunskap. I 
detta avsnitt är Husserl huvudperson och det speglar hans sökande efter det rena jaget. 
Nästa avsnitt belyser tvisten mellan det epistemologiska och ontologiska subjektet. 
Denna diskussion utgår från Husserl, Martin Heidegger och Maurice Merleau-Ponty. 
Det sista avsnittet behandlar framför allt de teorier som på olika sätt försöker skapa 
objektivitet genom att utesluta eller minimera subjektets förmågor. Här får bl.a. Karl 
Popper, sidan om Husserl, en framträdande roll.  
 
2.2  En säker grund för kunskap 
 
Husserls syfte är att finna en allmän och giltig bas för den vetenskapliga kunskapen. För 
detta ändamål utvecklar han en filosofisk metod att skilja det säkra från det osäkra. 
Enligt Husserl är medvetandet, subjektet, utgångspunkten för kunskap. Sökandet efter 
ett säkert och otvivelaktigt subjekt går från ett blott jag till ett rent transcendentalt4 jag. 
Under detta avsnitt kommer Husserls sökande efter detta jag presenteras i relation till 
andra teoretikers uppfattningar om subjektets roll som en säker utgångspunkt för 
kunskap. 
 
2.2.1  Subjektet som utgångspunkt 
Husserls avsikt i boken Fenomenologins idé (1989) var att lägga en ny säker grund för 
kunskapen. Hans grundtanke var att kunskapen om världen börjar i den rena, 
omedelbara erfarenheten, att kunskapsprocessen startar i samband med hur saker och 
ting framträder i vårt medvetande. Det är fenomenen såsom de framträder i medvetandet 
som är den säkra utgångspunkten för kunskap. Medvetandet är inte neutralt i 
förhållande till verkligheten. Vi uppfattar verkligheten genom att medvetandet redan 
från början är fyllt av önskningar, avsikter och sökande efter värde och mening. 
Medvetandet är oupplösligt förenat med omvärlden - medvetandets innehåll är 
detsamma som den värld vi lever i. Enligt detta resonemang menar Husserl att han har 

                                                           
4  Begreppet transcendentalt har innebörden ”något som kommer före erfarenheten och som betingar dess karaktär” 
(Filosofilexikonet). 
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övervunnit det klassiska kunskapsteoretiska problemet om förhållandet mellan subjekt 
och objekt – världen blir detsamma som innehållet i vårt medvetande. 
 
Karl Popper (1972) invänder mot denna teori som han kallar för subjektivistisk 
epistemologi och menar att vi måste förkasta varje idé som anser att våra omedelbara 
erfarenheter är en säker utgångspunkt för kunskap. Däremot medger han att dessa 
erfarenheter, i allmänhet, är fullkomligt riktiga och framgångsrika, men inte att de är 
omedelbara och absolut inte pålitliga. Popper menar att där inte finns något omedelbart i 
vår erfarenhet utan vi måste lära oss att vi har ett jag. Omedelbarhet är resultatet av 
övning, säger han. Frågan om säkerhet, för en säker grund för kunskap, måste därför 
överlämnas.  
 
Så länge vi är kritiskt lagda, menar i stället Popper, så spelar det ingen roll var eller hur 
vi startar, d.v.s. vilken utgångspunkt vi väljer. Genom att starta från subjektet kommer 
vi oundvikligen till resultatet att våra observationer är ytterst komplexa och inte alltid 
pålitliga. Subjektet får därför inte bli upphöjt till en säker utgångspunkt i betydelsen 
som ett mått på sanning. Det som verkar vara en till synes förutsättningslös 
subjektivistisk epistemologi upplöses därmed fullständigt. I dess ställe behöver vi göra 
en teori om kunskap i vilken det vetande subjektet spelar en viktig roll men enbart en 
mycket begränsad roll, tillägger han. 
 
Popper menar att ”commonsense theory of knowledge” gjorde misstaget att ta för givet 
att där enbart finns en sorts kunskap – kunskap styrd av ett vetande subjekt. Han kallar 
denna kunskap för subjektiv kunskap, trots att genuin subjektiv kunskap faktiskt inte 
existerar, tillägger han. Teorin om subjektiv kunskap är gammal, men den blir explicit 
med Descartes5, d.v.s. att vetande är en aktivitet som förutsätter existensen av ett 
vetande subjekt. Det är det subjektiva jaget som vet. 
 
Popper (1998) uttrycker till och med en fasa inför vad han ser som dagens ”vilda 
tillväxt” av subjektivism. Enligt honom är detta inte bara en oskyldig kunskapsteoretisk 
avvikelse utan ett misstag som öppnar slussportarna för irrationalism, relativism och till 
och med fanatism. 
 
2.2.2  Hur subjektet undviker relativistisk subjektivism 
När subjektet används som grund riskerar således kunskap att hamna i en relativistisk 
subjektivism. Försöket att undvika denna risk kan emellertid leda till andra 
konsekvenser, menar Sharon P Rider. I hennes doktorsavhandling Avoiding the subject 
(1998), där hon gör en kritisk undersökning av moderna teorier om subjektivitet, menar 
hon att många filosofiska metoder producerar ett undersökande objekt som är långt från 
den verklighet som de är förutsatta att förklara, på grund av rädslan för relativistisk 
subjektivism. Rider menar att vi lätt kan tro att önskan att leta efter en absolut grund för 
kunskap kommer från uppfattningen att skepticism och nihilism blir följden om där 
finns minsta överskott av teoretisk tvekan i fall som vi vanligen är benägna att kalla 
”säker kunskap”.   
 

                                                           
5  Popper poängterar att fenomenologin är ”infekterad” av subjektivismen från den cartesianska utgångspunkten. 
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Även Merleau-Ponty söker efter ett subjekt som undviker relativismens fallgropar. I 
boken Phenomenology of perception (1962)6, som är en uppgörelse med det objektiva 
tänkandet i naturvetenskapen (precis som Husserls syfte), undersöker han hur subjektet 
riktar sig mot objektet. Enligt honom leder vår varseblivning fram till föremål, och så 
snart föremålet är konstituerat framstår det som grunden till alla de erfarenheter vi haft 
eller skulle kunna ha av det. Utifrån detta funderar Merleau-Ponty över åskådande och 
perspektiv. Att se, frågar han sig, innebär inte det att alltid se någonstans ifrån? Det 
Merleau-Ponty vill uttrycka är ett visst sätt att komma fram till föremålet. Vi måste 
förstå hur synen kan uppstå någonstans ifrån utan att vara innesluten i sitt perspektiv. 
Hur subjektet kommer fram till föremålet, utan att subjektet intar ett perspektiv som 
leder till en subjektiv relativism. 
 
Merleau-Ponty talar om horisonten, att det är horisonten som säkerställer föremålets 
identitet under utforskningen vilket han förklarar på följande sätt. I synen riktar jag min 
blick mot föremålet, men föremålet får ingen identitet utan de omgivande föremålen 
som tillsammans skapar en horisont. De andra föremålen i horisonten skjuts undan och 
sätts i vila men de upphör inte att vara där. Föremål-horisont-strukturen, d.v.s. 
perspektivet, stör mig inte när jag vill se föremålet: det är visserligen därigenom som 
föremålen skyms men det är också därigenom de avslöjas, säger han. 
 
Rider (1998), som bl.a. undersökt Husserls fenomenologi7, menar att Husserls försök att 
sammanföra subjektets omedelbarhet med objektivitet leder till en lösning av 
relativitetsproblemet. Husserls fenomenologi karaktäriseras av försöket att finna 
objektiva kriterier för meningsfullhet som också visar omedelbarheten hos subjektiva 
erfarenheter, menar Rider. Kriterier för omedelbarhet tjänar till att hindra en oändlig 
återgång till kunskapens grund: det som är bekant direkt behöver inte grundas i något 
annat. Objektivitet, däremot, är ett nödvändigt villkor för kunskap och förståelse, om 
dessa inte skall duka under för relativiserande insinuationer av subjektivism. Försöket 
att sammanföra omedelbarhet och objektivitet blir en grund och garant för kunskap, 
vilket realiserar Husserls försök att finna ett rent subjekt.   
 
Att bevisa något är viktigt för Husserl, och bevis är oskiljaktigt från säkerhet och 
säkerhet är målet och syftet med det rena subjektet. Husserl (1989) försöker formulera 
ett användande av subjekt som inte leder till subjektivism och relativism. I en 
varseblivning, säger han, är tinget framför mina ögon, vilket jag ser och griper. Men 
varseblivningen är enbart en subjektiv upplevelse. Hur kan jag då veta att inte bara mina 
subjektiva upplevelser finns, utan även att det som de (upplevelserna) uppfattar finns? 
Husserl menar att vi i detta läge lätt intar solipsismens ståndpunkt eller faller åt 
relativism.  
 
Det som ska kullkasta den förvirring är enligt Husserl kunskapsteorin, epistemologin. 
Kunskapsteorins uppgift är att vara kritisk, och den sanna kunskapskritiken är 
kunskapsfenomenologin, menar Husserl. Fenomenologin betecknar en vetenskap men 
framför allt en metod och en tankehållning – den filosofiska tankehållningen och den 
filosofiska metoden, säger han. 

                                                           
6  Boken Kroppens fenomenologi (1997) är en svensk översättning av första delen i Phenomenology  of perception 
(1962, s 67-199). Jag kommer i fortsättningen referera till båda böckerna då det handlar om denna första del. 
7 Rider utgår dock enbart från Husserls bok Cartesianska meditationer. 
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Kunskapskritiken börjar med ett ifrågasättande av varje vetande, d.v.s. allt skall förses 
med tvivel där ett ifrågasättande av all kunskap ingår. Men om kunskapskritiken inte får 
förutsätta något som i förväg givet, så måste den börja med någon kunskap som den ger 
sig själv och som den själv sätter som den första. Denna första kunskap får inte 
innehålla några oklarheter och tvivelaktigheter. Enligt Husserl startar 
kunskapsprocessen i samband med hur saker och ting framträder i vårt medvetande, 
d.v.s. kunskapens grundval finns i människans medvetande (den första kunskapen). 
Medvetandet utgör kunskapens möjlighetsbetingelser och som fullständigt och 
slutgiltigt kan berättiga sig självt. 
 
2.2.3  Ett rent medvetande som inte kan betvivlas. 
Det är således det systematiska tvivlets metod som är Husserls förslag på sökandet efter 
en säker grund för kunskap. Men är det egna subjektet otvivelaktigt? 
 
”Sken och verklighet” är rubriken på första kapitlet i Bertrand Russells bok Filosofins 
problem (1994), där han startar med problemet om hur vi når kunskap om verkligheten. 
Han inleder med frågan: ”Finns det här i världen någon kunskap som är så säker att 
ingen förnuftig människa kan tvivla på den” (s. 9)? I det dagliga livet tar vi mångt och 
mycket för givet. I vår strävan efter visshet är det naturligt att börja med våra aktuella 
eller omedelbara erfarenheter. Men vid närmare granskning är det kanske inte så enkelt 
och att endast grundlig eftertanke kan sätta oss i stånd att veta vad vi verkligen kan tro. 
 
René Descartes (1990) menar att allt beror på säkerheten i vår utgångspunkt. För att 
klargöra att utgångspunkten blir riktigt säker, föreslår Descartes metoden om tvivel: 
acceptera endast det som är absolut otvivelaktigt. Han startar således utifrån hans egen 
existens, som för honom är otvivelaktig, eftersom tvivlet på ens egen existens förutsätter 
existensen av ett tvivlande subjekt. Jan Bengtsson (1988) betonar att även om Husserls 
föreställning om ett rent medvetande som inte kan betvivlas liknar Descartes cogito, får 
man inte glömma den betydande skillnaden som markeras av att Descartes cogito saknar 
cogitatum medan det rena medvetandet hos Husserl alltid har rena föremål (fenomen) 
som det intentionalt innesluter. 
 
Husserls (1992) egna kritik av Descartes bygger på att han anser att Descartes inte är 
tillräckligt radikal i hans metod. Det cartesianska universella tvivlet leder till att se 
allting som falskt. Husserls invändning är att anse något som falskt förutsätter 
möjligheten att den kan vara sann. Vi kan bara anse att något är falskt förutsatt att vi 
redan vet vad det skulle betyda för det för att vara sant, säger han. Kontentan av 
Husserls idé om tvivlet är således detta: allting som är fallet om världen är helt enkelt 
inte taget i beaktning. Detta att sätta parantes om allting som man vet är fallet är inte 
detsamma som Descartes tvivel. Medan Descartes tvivel kräver att han skall ta allt det 
som han har vetat är fallet som fel, är Husserls tvivel i stället en tillfällig avstängning av 
omdömen på ett eller annat sätt. 
 
En annan filosof som också utgår från tvivlet är Charles Sanders Peirce (1934, bok 2: 
kap. 6). Han beskriver kunskapsprocessen som en övergång från tvivel till en 
övertygelse eller en tro om det rätta sättet att handla. Det ”tvivel” som Peirce utgår från 
är inte heller samma som Descartes. Descartes utgångspunkt för att vinna kunskap, var 
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att försätta sig i ett tillstånd av ”radikalt tvivel”. Det innebär att vi ska göra oss av med 
alla de fördomar, vanor och traditioner som vi bär från tidigare generationer. Peirce 
invänder mot denna uppfattning och menar att det inte går att genom en viljeakt besluta 
sig för att göra upp med allt som tidigare finns i medvetandet. I stället måste vi utgå från 
de fördomar och vanor vi faktiskt har, från det sinnestillstånd man befinner sig i och där 
man redan har en enorm mängd kunskap.  Även Popper (1972) invänder mot Descartes 
tvivel. Popper godkänner inte att existensen kan bära tyngden av något liknande den 
cartesianska byggnaden. Som en utgångspunkt är den alldeles för snäv, menar Popper. 
Inte heller tror han att den är så otvivelaktig som Descartes påstår.   
 
2.2.4  Det transcendentala subjektet 
Genom tvivlets metod försöker således Husserl att finna ett allt ”renare” jag. För 
Husserl är det inte längre det subjektiva jaget som är utslagsgivande för vad som är sant 
eller inte, utan det är det ”objektiva jaget” eller det transcendentala jaget som har den 
rollen. Detta ämne behandlas bl.a. i en serie föreläsningar som publicerades under titeln 
Cartesianska meditationer (1992). Husserl försöker här formulera en doktrin för det 
transcendentala subjektet, genom att finna en absolut mening av subjektivitet som inte 
reducerar objektiv sanning till subjektiv förståelse. 
 
Popper (1972) anser också att den transcendentala funktionen är en viktig faktor i en 
läroprocess, och menar att vi transcenderar våra lokala och temporära omgivningar 
genom att försöka tänka på omständigheterna bortom våra erfarenheter. Genom att 
kritisera det universella eller den strukturella nödvändigheten av vilket för oss kan verka 
som det givna. Och genom att försöka konstruera, uppfinna, testa nya situationer och 
genom att försöka lokalisera, upptäcka och utmana våra fördomar och invanda 
antaganden, kan vi nå objektiv sanning, säger Popper. 
 
Bengt Kristensson Uggla (1994) menar att när Husserl gör den ”transcendentala 
subjektiviteten” till grund och utgångspunkt gör han hela sin fenomenologi till egologi, 
en självutläggning av jaget som världskonstituerande subjektivitet. Det transcendentala 
subjektet grundlägger världen som fenomen och världen blir en värld inte längre bara 
”för”, utan framför allt ”i” och ”utifrån” mig. I Cartesianska meditationer (1992) 
markeras den definitiva övergången från en fenomenologi vänd mot föremålen till en 
fenomenologi vänd mot det transcendentala egot. Ricoeur (1988) menar att detta är en 
idealistisk tendens hos Husserl. En tendens som Ricoeur försöker korrigera och som han 
anser har uppkommit på grund av den transcendentala fenomenologins alltför kraftiga 
vändning mot subjektet. Han gör det genom att vidareutveckla fenomenologin, dels i 
existentiell, dels i hermeneutisk riktning. Till skillnad från en transcendental idealism 
där all mening tenderar att absorberas av det transcendentala egot pläderar Ricoeur för 
en fenomenologi utan absolut kunskap och grundläggning. 
 
Är det möjligt att uppnå ett transcendentalt subjekt? Eller är detta enbart ett ouppnåeligt 
teoretiskt ideal som inte går att applicera i praktiken? David Hume uppmärksammar 
detta problem i boken A treatise of human nature (1978). Han kritiserar idéen om att vi 
är fullt medvetna om vårt jag och att vi därigenom kan kontrollera vårt jag. Han 
invänder mot denna teori med följande argument: 
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For my part, when I enter most intimately into what I call myself, I always stumble on some 
particular perception or other, of heat or cold, light or shade, love or hatred, pain or pleasure. I 
never can catch myself at any time without a perception, and never can observe any thing but 
the perception (s. 252). 
 
Husserls lösning på detta problem är att fördjupa fenomenologin i transcendental 
riktning genom att söka en absolut och autonom grund för kunskapen i det rena 
medvetandet. Den uppgift Husserl (1989) nu tar sig an, är att visa på hur alla fenomen är 
konstituerade utifrån det transcendentala subjektet. Han gör detta med hjälp av den 
transcendentala reduktionen, den så kallade epochén, vilken innebär att man metodiskt 
och stegvis går tillbaka till den grund varpå all erfarenhet vilar och som är själva 
möjlighetsbetingelsen för all kunskap. 
 
Eftersom syftet med denna transcendentala reduktion är att undersöka 
medvetandeakterna i sig och komma åt deras mening oavsett frågan om deras faktiska 
existens, skiljer Husserl i sin transcendentala fenomenologi mellan essentia (vad något 
är) och existentia (att något är) (se Husserl 1989 samt 2002). Den transcendentala 
metodens epoché sätter parantes kring existensen för att helt och hållet koncentrera sin 
uppmärksamhet på innehållet och meningen. Det rena medvetandet som tänker sätta det 
erfarna som verklighet, förutsätter att också frågorna om det konkreta subjektet och dess 
existens sätts inom parantes. Genom den tillbakahållande epochén framträder ett 
autonomt meningsområde för den transcendentala fenomenologins undersökningar. 
 
2.2.5  Sammanfattning 
Fenomenologin uttrycker ett beroendeförhållande mellan världen och människan och 
den korrelation som finns mellan dessa båda poler. Det är det sambandet, korrelationen, 
som Husserl är på jakt efter att beskriva så vetenskapligt som möjligt. För däremellan 
ligger saken (fenomenet) som han vill få fram. Vi kan således inte nå kunskap genom att 
helt stanna kvar i det subjektiva och inte heller genom tron att vi kan nå kunskap utifrån 
det objektiva, oberoende av subjektet. Husserl vill använda sig av subjektet för att nå 
fram till kunskapen. Här betonar han starkt medvetandets – subjektets – roll i 
utforskandet av verkligheten. Husserl anser därmed att kunskapen inte enbart kommer 
utifrån, som positivisterna antog, utan att den också kommer inifrån, från det aktiva 
medvetandet. Den fenomenologiska filosofin utgår från människan och världen och 
relationen dem emellan. Människan står i centrum för förståelsen av världen. 
 
Enligt Husserl är filosofins uppgift som vetenskap att återföra kunskapen på dess 
ursprung och därmed klargöra dess möjlighetsbetingelser samt ge ett fullständigt och 
slutgiltigt berättigande av dess giltighet. För att uppnå detta inför Husserl den 
transcendentala fenomenologin, där han drar upp en skarp skiljelinje mellan essentia 
och existenstia, mellan vad något är och att det är. Hans syfte var att åtskilja existens 
och innehåll, att sätta existensen inom parantes och inte använda sig av den. Men inte 
enbart objektens existens sätts inom parantes, utan även subjektets existens i egenskap 
av människa. Det som blir kvar utanför parentesen är de erfarna föremålens fullständiga 
innehåll som rena fenomen. Det erfarande medvetandet förstås därmed som ett rent och 
autonomt medvetande, ett medvetande som inte kan utsättas för relativismens farsoter. 
Husserl har med den transcendentala reduktionen skapat ett område som utgör 
kunskapens möjlighetsbetingelser och som fullständigt och slutgiltigt kan berättiga sig 
självt.  
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Husserls medvetande innefattar ett jag, men också ett rent jag, ett transcendentalt jag, 
som han vill sätta i centrum. Husserls fokus flyttas alltså hela tiden allt längre bort från 
världen som natur och allt längre in mot världen som idé, så långt in i människan som 
det är möjligt att komma för att hitta den rena källan till erfarenheten av världen. En 
huvudfråga för utvecklingen av fenomenologin är vad som ska ges företräde, kravet på 
en absolut säker grund för kunskapen, eller människans tillhörighet till livsvärlden8.  
 
2.3  Cogitot: En epistemologisk eller ontologisk princip? 
 
Traditionellt behandlas frågor om verklighetens natur inom ontologin och frågor om 
kunskapens natur inom epistemologin. Många anser emellertid att problemet om 
subjektet och dess relation till objektet bör inkludera både ontologiska och 
epistemologiska element. Husserls försök att finna en absolut säker grund för kunskap 
har resulterat i ett subjekt utan existentiella och ontologiska faktorer. Ett renodlat 
epistemologiskt närmande som har fått mycket kritik.  
 
Som jag ser det så finns det två vägar in i Husserls fenomenologi: dels den cartesianska 
vägen med utgångspunkt från medvetandet och det kunskapsteoretiska intresset, dels 
den ontologiska vägen som tar sin utgångspunkt i livsvärlden som en ursprunglig redan 
levd värld9. Att det på så vis tycks gå två vägar in i Husserls fenomenologi kan kanske 
förklara de olika åsikter och komplikationer som präglar mottagningen av hans 
fenomenologi. Här möter å ena sidan en mottagning som tagit sikte på 
medvetandefilosofins konstitution, vars kunskapsteoretiska ambition framträder i sin 
mest radikala form i Cartesianska meditationer (1992). Å andra sidan en mottagning 
som tagit fasta på livsvärldens intersubjektiva dimension, vilken manifesteras i Crisis 
(1970). 
 
2.3.1  Det transcendentala och epistemologiska subjektet 
I boken Crisis (1970) tar således Husserl sin utgångspunkt i livsvärlden, men han 
utarbetar livsvärldsbegreppet i en epistemologisk kontext, där livsvärlden utgör 
utgångspunkten för ett projekt som syftar till att hitta en absolut och säker grund för 
kunskap. Begreppet livsvärld kan vi dock känna igen i hans begrepp ”naturlig 
tankehållning” som vi kan hitta i hans tidigare bok Fenomenologins idé (1989).  
 
Husserl (1989) gör här en distinktion mellan naturlig och filosofisk vetenskap. I den 
”naturliga tankehållningen” är vi skådande och tänkande varelser som är riktade mot 
saker, som vid varje ögonblick är självklart givna10 för oss själva. Om tingen gör vi 
sedan olika omdömen, d.v.s. vi uttrycker vad den direkta erfarenheten ger oss. Husserl 
menar att sinneserfarenheten bara ger oss en första instans av kunskap, som måste 
                                                           
8 ”Livsvärld” betecknar den konkreta, vardagliga värld där vi lever våra liv och utövar olika aktiviteter. 
Den utgörs av det vi är invanda och bekanta med och det vi känner oss hemma i. Enligt Merleau-Ponty är 
livsvärlden inte identisk med teorier om den. Vårt liv i världen kan aldrig reduceras till ett subsumerande 
under fasta teorier (Bengtsson, 1988).  
9  Samtidigt skulle man kunna säga att hela Husserls fenomenologi är ett kunskapsteoretiskt projekt, men i hans sista 
bok The  Crisis of European sciences and transcendental phenomenology (1970) (denna bok kommer jag i 
fortsättningen referera till med förkortningen Crisis) går vägen över livsvärlden. 
10  För Husserl är det givna det som visar sig i åskådningen när vi har direkt tillgång till saken själv, och allt efter 
vilken sak det gäller kommer det givna att vara olika. 
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omprövas i en andra instans. Denna andra instans är den filosofiska reflektionen – den 
”filosofiska tankehållningen”. 
 
I Husserls (1970) livsvärld tar vi allt för givet på ett naturligt naivt sätt – oberoende av 
om det handlar om vardagliga eller om vetenskapliga bestyr. Det är emellertid möjligt, 
anser Husserl, att tematisera alla våra erfarenheter i livsvärlden och göra dem till 
föremål för reflektion. Den naturliga inställningen till världen ersätts således av en 
filosofisk reflekterande eller, som Husserl säger, en transcendental inställning till de 
världsliga företeelserna. I reflektion visar sig visserligen inte verkligheten själv, dess 
existens, men väl den innebörd eller mening som gör den till vad den är för oss, och 
dessutom upptäcker det erfarande subjektet sig självt och sin relation till den erfarna 
världen. Det subjekt som Husserl upptäckte i reflektionen är samma subjekt som 
Descartes (1990) hade gett uttryck åt i formeln ”cogito ergo sum” (jag tänker, alltså 
finns jag till), nämligen ett subjekt som kan betvivla existensen av allt världsligt, men 
inte av sig självt. Detta är ett rent subjekt, ett subjekt som inte självt finns i världen, men 
som utgör betingelsen för allt världsligt som kan erfaras. För detta subjekt är all 
världslig existens främmande, men att det självt är vad världen är, d.v.s. vilket 
meningsinnehåll världen har, det tillhör däremot subjektets egensfär som inte kan 
betvivlas. Utifrån det rena subjektet och dess egensfär blir det därför möjligt, anser 
Husserl, att etablera ett absolut fundament för kunskapen och att klargöra och berättiga 
alla kunskapsbetingelser. 
 
Husserls transcendentala ego är inte en del av världen. Det har inget att gör med att vara 
människa i världen: önska, begär, empati, tro, ha en dåtid och en framtid, vara delaktig 
av ett specifikt samhälle etc. I den transcendentala attityden står egot utanför detta livet, 
och med ett definitivt syfte: att få möjlighet att skilja det tillfälliga från det nödvändiga 
och ovillkorliga. Frågan reser sig nästan så snart målet är formulerat: är detta möjligt? 
Förutsätter inte detta att vi enbart kan ha en intellektuell relation till allt som gör oss till 
en del av världen? Kan jag, genom ren vilja, försätta mig själv i denna sinnesstämning? 
 
Man kan säga att denna fråga uttrycker ett av huvudmotiven bakom Heideggers 
modifikation av den Husserlska fenomenologin i Varat och tiden (1981), där han 
invänder mot Husserls sätt  att behandla egot som ett ting. Egot eller det tänkande 
objektet är vad det är beroende på dess relation till dess olika sätt att vara i världen, dess 
historia, språket som talas, handlingar som görs. Vad som gör egot till vad det är, enligt 
Heidegger, är att det är ett varande vars varande är inneboende i dess relation till sitt 
varande; detta innebär att dess historia, dess nutida konkreta situation och omgivning 
samt dess förbindelse med andra inte kan vara irrelevant för vad det är i och för sig 
själv. 
 
Även om Husserl får kritik för sitt epistemologiska subjekt, kritiserar han själv de 
objektivistiska vetenskaperna för att utesluta människan och människans liv. I sin analys 
av de europeiska vetenskapernas kris i Crisis (1970) menar Husserl att vetenskaperna 
genom sin objektivism har förlorat sin betydelse för människors liv. Vetenskaper som 
har blivit rena faktavetenskaper har gjort världen främmande för människan (men också 
för vetenskapen). 
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Objektivistisk vetenskap skapar ett absolut avstånd mellan vetenskap och levt liv, menar 
Husserl. Därmed förlorar vetenskapen sin betydelse för människors dagliga liv. Detta 
avstånd får sin förklaring av att objektivismen förstår världen som objektiv-absolut, som 
en värld i sig själv. Medan den värld som människor lever sina liv i, livsvärlden, är 
subjektiv-relativ, en värld som alltid upplevs i relation till något subjekt, d.v.s. ur något 
konkret perspektiv med en viss betydelse. Den objektivt-absoluta världen är i grund och 
botten en teoretisk konstruktion, menar Husserl, som principiellt inte kan erfaras, men 
som skjuts in under erfarenheterna och sedan anges utgöra deras förutsättningar. Den 
subjektivt-relativa världen däremot, är ett universum av åskådlighet och ursprunglig 
evidens. Alla tankekonstruktioner får därför sin prövning i livsvärlden. Livsvärlden 
föregår och förutsätts av vetenskap och reflektion. Vi befinner oss alltid redan i en värld 
som vi är förtrogna med och tar för given, den är självklart alltid där. 
 
2.3.2  Det existentiella och ontologiska subjektet 
I polemik mot den epistemologiska traditionen framhåller Heidegger att förståelsen inte 
bara är att betrakta som en metod. Förståelsen kännetecknar själva vårt sätt att existera i 
världen. Vi måste alltså förstå vad det är för ett varande som förstår sig själv som ett 
förstående vara – att vi redan finns i världen och i en konkret situation – innan vi 
försöker förstå. I inledningen till Varat och tiden (1981) talar Heidegger just om 
nödvändigheten av att åter ta upp en fråga till behandling som fallit i glömska och 
trivialiserats på grund av epistemologins dominans: ”frågan efter varat – eller varats 
mening” (del 1, s. 19). 
 
Heidegger utgår precis som Husserl från livsvärlden men inför en annan term för den, 
nämligen ”i-världen-varo”. Denna livsvärld är oreducerbar. Forskaren tar inte bara sin 
utgångspunkt i livsvärlden, utan förblir i den, eftersom det inte är möjligt att ställa sig 
utanför den, t.ex. som en ren åskådare eller som ett rent reflekterande ego. Det subjekt 
som lever i världen utmärks av sin existens och av att det har ett förhållande till sig 
själv. Subjektets tillvaro kännetecknas också av sin situerade tillvaro i världen. 
Subjektet existerar i världen och gör handlingar och förståelse därifrån. 
 
Utifrån ett fenomenologiskt perspektiv för Heidegger in ontologin, d.v.s. frågan om 
varat eller verkligheten. Heideggers fenomenologi bli därmed existentiell och 
ontologisk i motsats till Husserls fenomenologi som är transcendental och 
epistemologisk. Fenomenologin får på detta sätt en ny riktning. Fenomenologins 
sammankoppling med ontologi och existentialism gäller också hos Merleau-Ponty. 
Liksom Heidegger vidareför Merleau-Ponty den fenomenologiska traditionen från 
Husserl. I boken Phenomenology of perception (1962) formulerar han grundidéen i sin 
filosofi med utgångspunkt i livsvärlden. Till skillnad från Husserl och i likhet med 
Heidegger anser han att livsvärlden aldrig kan passeras. Den är således inte bara 
filosofins och vetenskapens utgångspunkt (som hos Husserl), utan den är dess ständiga 
och oövervinneliga förutsättning – dess konkreta grund. 
 
Merleau-Ponty visar hur företrädarna för de klassiska ontologierna (materialism, 
idealism och dualism), kommer fram till sina teorier om verkligheten genom att 
reducera alla flertydigheter till en objektivistisk och/eller subjektivistisk entydighet, och 
därefter talar om verkligheten som ren natur och/eller rent medvetande. Enligt 
dualismen finns två och endast två existenssätt: tingets och medvetandets. Medvetandet 
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är direkt givet för sig självt, tinget existerar i sig självt. Det existerar således ingen 
korrelation mellan medvetande och föremål. Materialismen stryker ett streck över 
medvetandet. Genom att förneka subjektet och enbart acceptera rent fysiska egenskaper, 
upphäver den således möjligheten av sig själv. Idealismen däremot stryker ett streck 
över allt fysiskt och förstår allt som immanent i medvetandet. Konsekvensen blir att 
andra människor inte kommer att förstås som andra, utan som det de är för mig. Alla tre 
riktningar leder till solipsism enligt Merleau-Ponty. 
 
Mot denna bakgrund framstår Merleau-Pontys livsvärld som en slags mellanvärld där 
ett cirkulärt förhållande råder mellan värld och subjekt: subjektet präglas av världen och 
världen av subjektet. På detta sätt förenas subjekt och värld och bildar livsvärlden.  
Världen är där före all analys, säger Merleau-Ponty. Världen är den vi dagligen lever 
våra liv i, d.v.s. livsvärlden. Livsvärlden är närvarande i våra varseblivningar och 
därmed oupplösligt förbunden med ett varseblivande subjekt. Detta subjekt har 
emellertid inte skurit av banden med världen, utan subjektet är ursprungligt i världen, 
innan den reflexiva analysen gör det till centrum för världen. Omvänt gäller emellertid 
även att världen är oupplösligt förbunden med ett subjekt. Den enda värld som vi känner 
till är nämligen den värld som är oss tillgänglig som varseblivande subjekt. 
 
2.3.3  Ontologi och tolkning 
Heidegger är den som hårdast kritiserar Husserl för att se subjektet som en 
epistemologisk princip. För att skapa en ny riktning inom fenomenologin inför 
Heidegger inte bara ontologiska faktorer utan även element av tolkning. 
 
Heidegger (1981) försöker grundlägga en hermeneutisk fenomenologi genom att 
inympa en hermeneutisk problematik på den fenomenologiska metoden. Heidegger 
avvisar subjekt-objekt spaltningen och de metodologiska ambitioner vilka han menar 
har vilselett hermeneutiken. Den ontologiska relationen av att redan vara i världen 
föregår enligt Heidegger relationen subjekt-objekt. Cogitot är inget absolut fundament 
eller en enkel, epistemologisk princip, utan tillhör alltid redan en värld och bör således 
förstås som tillvaro. Denna föreställning om att varat alltid är ett ”vara hos” kan ses som 
ett ontologiskt grundat försök att korrigera idealismen i Husserls rena transcendentala 
medvetande. Det är mot bakgrund av den epistemologiska dominansen inom den 
moderna filosofin i allmänhet, och inom hermeneutiken i synnerhet, som Heidegger 
menar att tolkningens historia ännu inte på allvar upptagit tanken att det subjekt som 
försöker förstå historien i sin tur självt är historiskt och ofrånkomligen redan befinner 
sig som ett vara i världen. Hos Heidegger kan hermeneutiken därför inte ta formen av en 
tolkningsmetodik. Här möts i stället en hermeneutisk filosofi som försöker övervinna 
den subjekt-objekt-logik som enligt Heideggers mening präglar varje metodiskt inriktat 
program. I Heideggers tänkande grundar sig inte förståelsen i ett självständigt rent 
subjekt utan i människans konkreta ”i-världen-varo”. 
 
Heidegger poängterar att den fenomenologiska beskrivningen i sig också måste vara 
tolkning: ”Tillvarons fenomenologi är hermeneutik i detta ords ursprungliga betydelse, 
enligt vilken det betecknar uppgiften att utlägga/tolka” (Del 1, s. 61). Fenomenologin 
utvecklas följaktligen till en hermeneutik. Heideggers hermeneutiska fenomenologi 
präglas av en existentiell och ontologisk inriktning, inte mot människan som subjekt 
men som möjlighet. Heideggers efterord i Till tänkandets sak (1998) lyder: ”… dennas 
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(fenomenologins) väsentliga uppgift inte ligger i att vara verklig såsom filosofisk 
riktning. Högre än verkligheten står möjligheten. Förståelsen av fenomenologin ligger 
uteslutande i att gripa tag i den såsom möjlighet” (s. 134). 
 
Det är alltså inte bara så att förståelsen i Heideggers (1981) hermeneutiska 
fenomenologi blir en fråga om utläggning/tolkning, det är också så att denna tolkning 
enligt Heidegger har en fundamentalt cirkulär karaktär: ”All utläggning som vill 
underlätta förståelsen måste redan från början ha förstått det som skall utläggas” (Del 1, 
s. 198). Det innebär att Heideggers version av den hermeneutiska cirkeln11 inte är 
metodologisk utan syftar till att frilägga ett ontologiskt förhållande. Heideggers cirkel 
drar in den tillvaro som förstår sig själv som ett tolkande väsen i själva förståelsen och 
är därmed ett ”uttryck för tillvarons egen existentiala före-struktur” (Del 1, s. 199). På 
så vis vidgas den hermeneutiska cirkeln och drar in tolkaren själv i cirkelstrukturen så 
att den egna förförståelsens föregripande struktur blir en del av själva förståelsen. 
 
Paul Ricoeur (1974) försöker också kvalificera sin egen hermeneutiska fenomenologi, 
men utifrån en annan syn på förhållandet mellan epistemologi och ontologi. Han 
framhåller (precis som Heidegger) att det råder ett ömsesidigt förhållande mellan 
fenomenologi och hermeneutik; fenomenologin har en förmedlande karaktär som 
hermeneutiken uppenbarar, och hermeneutiken själv kan inte konstitueras utan 
fenomenologiska förutsättningar. För att denna ömsesidiga relation skall kunna 
upprätthållas krävs enligt Ricoeur (även här precis som Heidegger) att man korrigerar 
idealismen i Husserls rena, transcendentala fenomenologi. Detta innebär att det 
transcendentala subjektets omedelbarhet måste utsättas för en lika radikal kritik som 
reduktionen av fenomenen innebär. 
 
Ricoeur invänder däremot mot Heideggers cirkelstruktur, vilken enligt Ricoeur leder till 
konsekvensen att alla epistemologiska överväganden helt underordnas ontologin. Han 
anser att Heidegger leder det hermeneutiska intresset från epistemologi till ontologi, 
men att han inte intresserar sig för rörelsen tillbaka från ontologin till det konkreta 
arbetet med epistemologin inom olika vetenskapliga discipliner. 
 
Ricoeur ser Heideggers uteslutande av epistemologin som ett problem och försöker i 
stället öppna hermeneutiken mot en dialektik mellan epistemologi och ontologi. Enligt 
Ricoeur är det endast med hjälp av det metodiska arbetet som man kan närma sig den 
ontologiska problematiken. Vi kan inte tolka eller förklara ontologin utan att gå den 
långa vägen över epistemologin. Om Heidegger försöker utlägga en ontologi vid sidan 
av epistemologins verksamhet, så försöker Ricoeur utlägga en ontologi med hjälp av de 
resurser till analys, tolkning och reflexion som epistemologin erbjuder. För att närma sig 
ontologin tar Ricoeur således omvägen över epistemologin. En väg som i sin 
förlängning förvandlar den hermeneutiska cirkeln till en spiral. Ricoeur delar visserligen 
Heideggers kritik av den isolerade epistemologins kontextlösa subjekt, men detta får 
honom inte att för den skull överge subjektet och epistemologin till förmån för en 
”fundamentalontologi”, som Ricoeur kallar det för. 
 

                                                           
11  I klassisk hermeneutik innebär den hermeneutiska cirkeln ett förhållande mellan en meningshelhet och en 
meningsdel av en text. Hos Heidegger däremot handlar det om förhållandet mellan det konkreta delutsägandet av 
något och den förståelsehelhet som tolkningen befinner sig inom. 
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2.3.4  Det förkroppsligade subjektet 
Frågan om förhållandet mellan kropp och själ har Merleau-Ponty (1962, 1997) arbetat 
med i sin definition av subjektet och dess förhållande till objektet. Merleau-Pontys svar 
utgör å ena sidan nästan motsatsen till Husserls transcendentala subjekt och å andra 
sidan en naturlig fördjupning av Heideggers begrepp om tillvaron. Merleau-Pontys 
livsvärldsbegrepp ”till-världen-varo” är också ontologiskt, men till skillnad från 
Heidegger, så är hans subjektsbegrepp dessutom kroppsligt. I detta kroppssubjekt finns 
det ingen motsättning mellan kropp och själ, utan de bildar en integrerad helhet. Med 
kroppssubjektet leder Merleau-Ponty uppfattningen om medvetandet i en ny riktning. 
Medvetandet är ursprungligen inte ett ”jag tänker” utan ett ”jag kan”, säger han. 
 
Merleau-Ponty diskuterar sin analys av kroppen utifrån den cartesianska uppfattningen. 
Genom den cartesianska traditionen är vi vana vid att frigöra oss från objektet12. 
Objektet är helt igenom objekt och medvetandet helt igenom medvetande. Ordet 
existera har två och endast två meningar: man existerar som ett ting eller man existerar 
som ett medvetande. Upplevelsen av den egna kroppen visar oss däremot ett tvetydigt 
existensmodus. Kroppen är inte något föremål. Jag har inget annat sätt att få kunskap 
om människokroppen än genom att uppleva den, d.v.s. genom att smälta samman med 
den. Jag är alltså min kropp, och omvänt är min kropp som ett subjekt. På så vis sätter 
sig upplevelsen av den egna kroppen mot den reflexiva rörelse som frigör objektet från 
subjektet och subjektet från objektet och som bara ger oss tanken om kroppen eller 
kroppen som idé och inte upplevelsen av kroppen eller kroppen i verkligheten. 
 
Merleau-Ponty använder sig av ett exempel för att visa på cirkulariteten mellan subjekt 
och kropp. När min vänstra hand griper den högra, är den vänstra handen subjekt och 
den högra ting. Men i samma ögonblick som min vänstra hand griper den högra sker 
något: min högra hand känner den vänstra, den högra handen blir subjekt och den 
vänstra ting. Denna cirkularitet gör att vi inte kan förneka att den levda kroppen är 
subjekt-objekt, en oreducerbart tvetydig existens. 
 
På motsvarande sätt är den egna kroppen subjekt för alla objekt överhuvudtaget som vi 
kan erfara. Som betingelser för att objekt alls skall kunna visa sig för oss är den egna 
kroppen aldrig själv objekt; den är det subjekt för vilket något visar sig och som sådan 
visar den sig inte själv. Merleau-Ponty använder exemplet om den blindes käpp. Den är 
för honom eller henne inte ett ting bland andra ting i världen; den är överhuvudtaget inte 
varsebliven för sig, d.v.s. som ett ting, utan den är en förlängning av hans eller hennes 
kropp och som sådan det varigenom den blinde erfar världen. Genom att på detta sätt 
införliva ting med vår egen kropp upphör de att vara ting och blir i stället medel för att 
utvidga och omgestalta vår värld. 
 
2.3.5  Sammanfattning 
Husserl, Heidegger och Merleau-Ponty försöker lösa konflikten mellan det 
transcendentala epistemologiska subjektet och det existentiella ontologiska subjektet på 
skilda sätt. Husserls mål med sin nya filosofi, den som framför allt manifesteras i Crisis, 
är att i grunden ändra vetenskapen och filosofin. Denna filosofi skall utgå från 
människan och världen och relationen dem emellan. Människan skall stå i centrum för 
förståelsen av världen. Trots införandet av livsvärldsbegreppet och betoningen på 
                                                           
12  Merleau-Ponty hänsyftar här till Descartes uppdelning mellan kropp och själ (se Descartes 1990). 
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människan och hennes liv, blir Husserls subjekt emellertid ändå kvar i den 
epistemologiska kontexten. Eftersom jaget transcenderas till ett rent jag, förlorar 
subjektet både de existentiella och ontologiska inslagen. 
 
Om vi ser tillbaka på Husserls teori om subjektet och dess relation till världen och 
jämför den med Heideggers teori om den egna tillvaron, ser vi att ett helt nytt 
subjektsbegrepp har utvecklats. Husserls transcendentala och rena medvetande som 
utgör betingelserna för världen utan att självt vara världsligt ersätts hos Heidegger av en 
existerande och situationsbunden agent som inte kan upphäva banden med världen och 
betrakta den från någon hinsides ort. Husserl spaltar upp livsvärlden i subjekt och objekt 
genom att göra den till objekt för ett transcendentalt subjekt, medan Heidegger håller 
ihop dem i livsvärlden. 
 
Merleau-Ponty tar liksom Husserl sin utgångspunkt i livsvärlden, men till skillnad från 
Husserl och i likhet med Heidegger anser han inte att den kan grundas i ett rent 
medvetande. Heidegger förstår subjektet som faktisk tillvaro, som existens, som situerat 
i världen och framför allt som agent. Merleau-Ponty instämmer med Heidegger i denna 
bestämning av subjektet, men radikaliserar den på en avgörande punkt. För Merleau-
Ponty är subjektet framför allt den egna, levda kroppen. Den egna kroppen är inte ett 
ting, utan alla handlingars och erfarenheters subjekt över huvud taget. I den betydelsen 
utgör den egna kroppen det förkroppsligade subjekt som vi aldrig kan avlägsna oss ifrån 
och som vi aldrig kan undfly, utan som hela livet igenom ständigt är närvarande i allt vi 
gör. Världen kommer på så sätt att gestalta sig ur ett kroppsligt perspektiv och genom 
den egna kroppen till-världen-varo.  
 
2.4  Objektivism utan ett vetande subjekt 
 
Only objective knowledge is criticizable: subjective knowledge becomes criticizable only when 
it becomes objective. And it becomes objective when we say what we think; and even more so 
when we write it down, or print it13 (Popper, 1972, s. 25). 
 
Kunskap i en objektiv mening är kunskap utan en vetande, det är kunskap utan ett 
vetande subjekt, menar Popper. Termen ”objektiv” används i skiftande sammanhang 
och kontexter i samhällsforskning. I många böcker diskuteras objektivitetsbegreppet (se 
t.ex. Bisbee, Scheffler, Gillispie), där användningsområdet av termen ”objektiv” mycket 
grovt kan sorteras upp i tre kategorier: (i) sådant som är eller kan bli föremål för 
forskning, och (ii) metoder som används vid forskning samt (iii) resultat av forskning. 
En kategori som ofta här utesluts är själva personerna som sysslar med forskning, d.v.s. 
subjektet bakom en objektiv framställning. 
 
För att uppnå objektivism försöker flera teorier utesluta subjektet på ett eller annat sätt. 
En del teorier erkänner emellertid subjektets medverkan i sökandet efter objektiv 
kunskap och begrundar då vilka objektivitetskrav som skall ställas på subjektet.  
 
 
 
                                                           
13 Popper gör en distinktion mellan subjektiv och objektiv kunskap. Exempel på objektiv kunskap är teorier som är 
publicerade i tidskrifter eller böcker samt magasinerade på bibliotek. Diskussioner som rör dessa teorier tillhör också 
objektiv kunskap.  
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2.4.1  Den autonoma objektiva världen 
Antikens vetenskap var subjektiv, rationell och rent intellektuell. Modern vetenskap är 
opersonlig och objektiv och dess utgångspunkt existerar utanför medvetandet, säger 
Gillispie (1960). Denna uppfattning av vetenskap innebär ett uteslutande av subjektet 
och en tro på en autonom objektiv värld. En värld som bygger på den klassiska 
kunskapsteoretiska distinktionen mellan subjekt och objekt.  
 
Utifrån denna kontext presenterar Hermerén (1972) en definition av objektivitet som 
lyder ungefär så här. Termen objektiv existerar oberoende av subjektiva faktorer; 
relaterat till ett objekt som det är i sig själv eller skild från medvetenhet eller subjekt. 
Enligt Hermerén leder denna definition av objektivitet till följande tolkning: ”Att 
framställningen är objektiv betyder att den föreligger utanför medvetandet” (s. 106). 
 
Ottar Dahl (1967) har också med utgångspunkt från den klassiska kunskapsteoretiska 
distinktionen mellan subjekt och objekt, föreslagit följande tolkning av objektivitet. 
Forskningen är objektiv om utsagorna har referenser till en verklighet utanför forskarens 
vetskap, d.v.s. själva fenomenen har objektiv existens. Denna tolkning leder till att en 
framställning är objektiv om de utsagor som framställningen handlar om existerar 
oberoende av forskarens medvetande. Men när en forskare beskylls för att brista i 
objektivitet, så gäller beskyllningen inte de utsagor som framställningen handlar om. 
Beskyllningen går ut på att framställningen brister i fråga om t.ex. saklighet och 
opartiskhet från forskaren (subjektet). En vetenskaplig framställning kan naturligtvis 
vara osaklig, missvisande och partisk även om samtliga utsagor den handlar om 
existerar oberoende av forskarens medvetande.   
 
Ytterligare en definition som kan sättas i samband med den klassiska 
kunskapsteoretiska distinktionen är att framställningen är objektiv när utformningen av 
framställningen är oberoende av subjektiva faktorer. Det är vid forskning omöjligt att 
helt eliminera subjektiva faktorer, säger Hermerén (1972). Utformningen, 
uppläggningen och planeringen av en undersökning är alltid i en viss utsträckning 
beroende av individuella egenskaper hos forskaren. Detta faktum – att subjektiva 
faktorer inte helt kan elimineras – innebär inte något hot mot forskningens objektivitet, 
menar Hermerén. De olika forskningsrapporterna kan trots detta ändå vara sakliga, 
opartiska och inte missvisande. Detta påstående förklarar han dock inte närmare. 
 
Försöken att utesluta subjektet från en objektiv framställning stöter självklart på 
problem. Popper försöker lösa detta problem, genom att dela upp världen i tre delar, där 
termen objektiv används som en motsats till subjektiv. Popper (1972) kallar den fysiska 
världen för ”värld ett”, världen för våra medvetna erfarenheter ”värld två”(den 
subjektiva världen), och världen av objektiv innebörd av tänkande ”värld tre” (den 
objektiva världen). Genom att försvara en objektiv tredje värld, hoppas Popper att han 
kan utmana de som (exempelvis Descartes, Hume, Kant eller Russell) är intresserade av 
vår subjektiva uppfattning och dess bas eller ursprung. 
 
Attraktionen till den subjektiva angreppsmetoden har sin grund i det faktum att den är 
kausal, säger Popper. På grund av det kausala verkar kanske den subjektiva 
angreppsmetoden mer vetenskaplig än den objektiva angreppsmetoden som startar 
utifrån verkan eller effekten snarare än från orsaken. Den objektiva strukturen, som är 
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det primära, är produkten av mänskligt beteende erkänner Popper, men detta argument 
missförstås tillägger han. I all vetenskap går den normala angreppsmetoden från verkan 
till orsak. Verkan skapar problemet och vetenskapsmannen försöker lösa det genom att 
skapa en förklarande hypotes. 
 
Idéen om autonomi är central i Poppers teori om den tredje världen (den objektiva). 
Även om den tredje världen är en mänsklig produkt, en mänsklig skapelse, så skapar 
den i sin tur sin egen sfär av autonomi. Även om vi skapar den tredje objektiva världen 
så skapar den i sin tur sina egna autonoma problem. Detta visar att den tredje världen till 
stor del är autonom, trots dess skapelse av oss. Den ”tredje världens” autonomi, och 
dess ”feed-back” på den andra världen (den subjektiva) och den första (den fysiska), är 
bland det viktigaste faktum angående kunskapens tillväxt, menar han. Nästan all vår 
subjektiva kunskap (värld två) beror på värld tre. 
 
För en humanist är denna angreppsmetod viktig eftersom den tillför ett nytt sätt att se på 
relationen mellan oss själva – subjektet – och objektet för vår strävan, d.v.s. den 
objektiva kunskapens tillväxt, den tredje världens tillväxt. Den ”gamla” subjektiva 
angreppsmetoden att tolka kunskap som en relation mellan det subjektiva tankesättet 
och det bekanta objektet gjorde ett stort misstag, menar Popper. Nämligen att de tog 
ting, d.v.s. det som Popper anser som objektiv kunskap, som blott uttryck eller yttringar 
av mentala tillstånd. Popper utesluter dock inte subjektets funktion från 
kunskapsprocessen. Vad Popper ser som den viktigaste uppgiften för oss som subjekt, 
är att vi är skyldiga den tredje världen vår rationalitet – d.v.s. vårt subjektiva tänkande i 
form av kritiskt och självkritisk tänkande.   
 
Det som Popper kallar för den andra världen – den subjektiva – blir mer och mer 
kopplingen mellan den första och tredje världen. Alla våra handlingar i den första 
världen är influerade av vår ”andra-världs” fattningsförmåga av den tredje världen. 
Detta är skälet, menar Popper, till varför det är omöjligt att förstå det mänskliga 
tänkandet och människans jag utan att förstå den tredje världen.  
 
2.4.2  Konsekvenserna av en objektivism som utesluter subjektet 
Husserl visar i Crisis (1970) hur den nyare tidens vetenskap från Galilei och fram till 
vår tid präglas av en objektivering som leder till kris i vetenskaperna. Objektivismen 
betraktar verkligheten från någon fiktiv plats utanför det egna subjektet och inordnar 
subjektet tillsammans med allt annat i detta perspektiv. Husserl menar att objektivism 
förekommer i en mängd olika varianter, som på olika sätt utesluter subjektet. Till 
exempel kan vi betrakta verkligheten ur fysikens perspektiv, där verkligheten framstår 
som ett i sig självt objektivt system av fysiska ting. Något subjekt finns det inte plats för 
i detta betraktelsesätt. Det enda som återstår av människan är det rent fysiska, och som 
sådan ingår hon i systemet av andra fysiska ting. Varifrån görs då dessa iakttagelser, 
frågar Husserl? Vanliga ting erfars alltid ur något perspektiv.  
 
En annan typ av objektivism som Husserl tar upp kommer till uttryck i strukturalismen. 
Sett ur detta perspektiv försvinner också subjekten, eftersom individerna betraktas som 
determinerade av strukturerna. Från vilken plats talar då strukturalisterna? De har ersatt 
det konkreta livsvärldsperspektivet med en fiktiv eller tänkt plats utanför sig själva och 
ur det perspektivet ter sig subjektet överflödigt. På grund av att objektivismen 
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”glömmer” livsvärlden leder den till kris i vetenskaperna. Det är denna kris det handlar 
om i Husserls Crisis. Husserl framhåller att objektivismen upprätthåller ett absolut 
avstånd mellan vetenskapen och det levda livet. Därmed förlorar vetenskapen sin 
betydelse för det dagliga livet och omvänt förlorar livet sitt inflytande på vetenskapen; 
det avfärdas som subjektivt godtycke. Men det är inte bara mellan livet och vetenskapen 
som objektivismen upprättar ett absolut avstånd, den gör det även mellan vetenskapen 
och filosofin. Genom att objektivismen skär av banden med subjektet och enbart räknar 
med en objektiv verklighet i sig förlorar vetenskapen förmågan att förstå sina egna 
kunskapsbetingelser och därmed att kunna berättiga sig själv, menar Husserl. 
 
Det handlar således om en kris på två plan. Å ena sidan har objektivismen splittrat upp 
liv och vetenskap så att de inte har något med varandra att göra. Å andra sidan kan en 
objektiv vetenskap inte förstå sig själv eller berättiga sig själv. Krisen upphävs först när 
vetenskap och filosofi tar sin utgångspunkt i livsvärlden. 
 
Arthur N. Geddins (1998) anser också att det är en fara om vetenskapen utesluter 
subjektet. Tvärtom är det viktigt att vi inte begränsar oss till uppfattningen att vetenskap 
enbart lär ut begrepp, principer, lagar och teorier. Utan det behövs ett annat lärande som 
är mer relaterat till subjektet, vilket utvecklar intellektuell självständighet. Ett lärande 
utan ett aktivt subjekt skapar naiva realister i deras syn på verkligheten, d.v.s. att ta till 
sig allt objektivt, menar han. Även Russell (1940) menar att objektivism utan ett 
erkännande av subjektet leder till naiv-realism:  
 
The observer, when he seems to himself to be observing a stone, is really, if physics is to be 
believed, observing the effects of the stone upon himself (s. 14). 
 
Andrew McLaughlin (1970) påpekar att en vetenskap utan ställningstaganden eller 
beslut bara skulle bli en obestämt lång serie av observationer, utan några graderingar i 
fråga om tillförlitlighet, relevans eller viktighet. Om vi försöker komma ifrån 
sambanden mellan vetenskapliga beslut och det praktiska livet genom att hävda att 
sådana beslut är rent kognitiva, så gör vi vetenskap till en mycket mindre viktig aktivitet 
än den faktiskt är. Hur stort intresse skulle vi ha för vetenskapen om den verkligen inte 
hade något samband med det praktiska livet, frågar McLaughlin. 
 
2.4.3  Distinktionen mellan subjektiva och gemensamma syften 
Eftersom det innebär problem med att eliminera subjektiva faktorer, försöker en del lösa 
objektivitetsproblemet genom att åtskilja personliga avsikter från det gemensamma 
målet med en forskning. Popper (1972) menar att vi skall vara medvetna om 
distinktionen mellan å ena sidan problem kopplade till våra personliga bidrag till 
produktionen av vetenskaplig kunskap, och å andra sidan problem kopplade till 
strukturen av diverse produkter, som vetenskapliga teorier eller argument. 
 
En lösning på detta objektivitetsproblem är att tolka objektivitet som intersubjektivitet, 
vilket Joachim Israel (1970) gör i sin artikel om objektivitet: 
 
Jag definierar ”objektivitet” som intersubjektivitet, vilket innebär att forskning skall bedrivas 
enligt bestämda regler om vilka allmän samstämmighet råder så att två eller fler vetenskapsmän 
med samma förutsättningar och kompetens skall kunna uppnå samma resultat när de tillämpar 
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identiska regler, d.v.s. använder samma metoder. Termen samma förutsättningar inkluderar 
också – vilket skall understrykas – samma värdepremisser (s. 67). 
 
Gunnar Myrdal (1968) frågar sig hur den enskilde samhällsvetaren skall kunna uppnå 
objektivitet och om det finns någon ”metod, varmedelst han kan tillförsäkra sin 
forskning högsta grad av objektivitet” (s. 12). Medan Karl Popper (1972), som också 
definierar objektivitet som intersubjektivitet, menar att målet om objektivitet enbart kan 
ske på makronivå. Om vetenskaplig objektivitet skall grundas på den individuelle 
vetenskapsmannens opartiskhet eller objektivitet, så får vi säga adjö till den, säger han. 
Vi är alla underkastade våra egna system av fördomar. Vetenskap och vetenskaplig 
objektivitet är därför inte (och kan inte vara) resultatet av en individuell vetenskapsmans 
försök att vara ”objektiv”, utan av samarbetet mellan många vetenskapsmän. 
 
Bergströms bok Objektivitet (1972) har underrubriken: En undersökning av innebörden, 
möjligheten och önskvärdheten av objektivitet i samhällsvetenskapen. Han lägger stor 
vikt vid själva analysen av objektivitetsbegreppet. Bergström tar upp ett argument som 
brukar föras fram för att visa att objektivitet är möjlig på makronivå även om den inte 
uppnås på mikronivå. Visserligen påverkas enskilda forskare av sina fördomar, 
värderingar och intressen, men dessa är olika hos olika forskare och ”neutraliserar” 
därför varandra i ett större perspektiv, varför objektivitet trots allt är möjlig i 
samhällsvetenskaperna som helhet.   
 
Både Husserl och Myrdal (se avsnittet: perspektiv och den metodologiska ramen) anser 
att en forskare skall undersöka objektet förutsättningslöst för att ha en möjlighet att 
uppnå objektiv kunskap. Bergström (1972) däremot, menar att det är omöjligt att uppnå 
objektivitet i betydelsen förutsättningslöshet när det handlar om den enskilde forskaren. 
I en grupp däremot kan varje förutsättning ifrågasättas, att ingenting tas för givet, vilket 
inte kan ske hos den enskilde forskaren.  
 
En av vetenskapens uppgift är att bevara harmonin mellan det gemensamma målet och 
de privata individuella avsikterna, menar Jerome R. Ravetz (1971). Denna distinktion 
mellan de objektiva och subjektiva avsatta slutmålen av en handling måste bli fruktbara 
och göras mer precisa, menar han. Om vi önskar veta målet med en forskning måste vi 
formulera frågor som dels rör verksamhetens avsikter och dels forkarens avsatta 
slutmål. Det är nödvändigt att fastställa att där finns en skillnad mellan de objektiva 
avsatta slutmålen och de personliga och privata. Ravetz ser således de gemensamma 
målen som självklart objektiva. 
 
2.4.4  Subjektet bakom en objektiv framställning 
Bergström (1972) tar upp frågan om vad i samhällsvetenskaperna det är som kan vara 
bärare av eller sakna objektivitet? Bergström utgår från ordet vad och inte vem. 
Subjektet kommer således inte i fråga här, utan vad handlar t.ex. om resultatet som 
framställs, själva forskningen, hur resultatet presenteras, de data som resultaten bygger 
på. Men är det inte alltid ett subjekt bakom dessa handlingar och resultat, är det inte 
subjektet som är svaret på dessa frågor? 
 
Carr diskuterar om hur man får kunskap om världen i sin bok Making sense of 
education (2003). Han frågar sig hur där kan finnas objektiv kunskap om mänskliga 
erfarenheter som kan stödja påståenden om att det är rationellt försvarbart att tänka på 
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detta vis hellre än det? Carr vänder sig här till Platons villkor för kunskap och dess 
konsekvenser för undervisning. Platon menar att kunskapspåståenden är grundade i 
objektiv sanning och inte i subjektiva perceptioner. Han anser att den matematiska 
sanningen är objektivitetens essens. Att 2+2=4 är en nödvändig och säker sanning i alla 
möjliga världar och för alltid sann. Utifrån Platons resonemang uppfattar Carr att logisk 
säkerhet och nödvändighet är förbundna med objektiv kunskap. Nödvändighet av bevis 
och rättfärdigande tillkommer idéen om kunskap. Carr poängterar då att detta måste 
innebära att matematisk sanning inte är sanning i och av sig själv, utan den är sann 
p.g.a. dess plats i ett system av matematiska regler och principer. Påståendet är sant 
enbart i relation till ett specifikt system av regler. Om den objektiva sanningen kan 
bekräftas enbart på grund av dess system av regler och principer, så kan sanningen 
enbart existera på grund av subjektet, eftersom systemet är konstruerat av subjektet. 
 
Om vi erkänner subjektet bakom objektiveringen, handlar det nu om vilka krav vi skall 
ställa på subjektet. Myrdal (1968) menar att en opartisk samhällsvetenskap aldrig har 
existerat och kan av logiska skäl aldrig komma att existera. Hans förslag till lösning av 
objektivitetsproblemet är att fastställa vilka värderingar en forskare har och hur dessa 
påverkar hans teoretiska forskning. Myrdal argumenterar här för att göra 
värdepremisserna explicita så att forskningen kan sikta på att bli ”objektiv”. Denna 
uppfattning delas av Karl Mannheim (1991) och George Sabine (1941), vilka tillägger 
att medvetenheten om sina värderingar kan leda till möjligheten att kunna kontrollera de 
omedvetna motiv och förutsättningar som har givit upphov till specifika tankeformer. 
Att man gör sig fullt medveten om vilka övertygelser man har leder till objektivitet, 
menar dem. 
 
Utifrån denna uppfattningen gör Hermerén (1972) ett antagande om att en forskare gör 
en samhällsvetenskaplig undersökning, varvid han/hon i förordet eller i inledningen 
deklarerar sina värderingar. Det följer inte att hans undersökning därigenom blir saklig 
och opartisk, menar han. Den kan fortfarande i princip vara hur full av osakligheter, 
vinklade resonemang och felaktigheter som helst. Att forskaren i förordet till 
undersökningen har redovisat sina värdepremisser är därför varken ett tillräckligt eller 
nödvändigt villkor för att undersökningen skall vara objektiv. 
 
2.4.5  Sammanfattning 
Om man studerar debatten om samhällsvetenskapernas objektivitet, så finner man att 
termen ”objektivitet” tolkas och har tolkats på flera olika sätt. Vad objektivitet betyder 
bör lösas innan man kan svara på frågor som: Är samhällsvetenskaperna objektiva? Kan 
samhällsvetenskaperna någonsin vara helt objektiva? Under vilka betingelser kan de i så 
fall vara objektiva? Bör man eftersträva objektivitet i samhällsvetenskaperna? Hur skall 
den enskilde samhällsvetaren bära sig åt för att uppnå maximal objektivitet i sin 
forskning? Är objektivitet önskvärd? Kan man uppnå objektiva resultat i 
samhällsforskning genom sådana metoder som ”förståelse”? 
 
Efter denna genomgång av objektivitet så är det uppenbart att termen ”objektiv” 
används om storheter av mycket olika slag. Det är därför ofruktbart att definiera 
objektivitet i största allmänhet eller att försöka uppställa kriterier på objektivitet utan att 
specificera vilken användning av ”objektiv” man är intresserad av. Popper menar att den 
tredje världen, den objektiva världen, är autonom och att den genererar sina egna 
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problem, speciellt de som är kopplade till metoder om kunskapens tillväxt. Objektivitet 
som helt oberoende av subjektiva faktorer är emellertid en definition som inte är särskilt 
användbar för mitt syfte. I det följande intresserar jag mig av subjektets förhållande till 
objektet, vilket innebär att det alltid finns ett subjekt bakom en objektiv framställning. 
Detta innebär att objektivitet aldrig kan ses som en isolerad och autonom funktion, utan 
alltid i en relation till subjektet.  
 
Syftet med min uppsats är att utifrån ett fenomenologiskt perspektiv undersöka 
subjektets roll i mötet med ett objekt. De teorier som jag presenterat har på olika sätt 
behandlat detta problem, oavsett om de anser att subjektet eller objektet är 
utgångspunkten i förståelsen av världen. Jag har försökt att presentera dessa teorier så 
objektivt som möjligt utifrån ett fenomenologiskt förhållningssätt. Emellertid med den 
medvetenheten om att det är jag som subjekt som avgör hur de har presenterats, även 
om min roll som subjekt enbart implicit har deltagit i detta skeende.  
 
Fram till nu är det framför allt fenomenologin som filosofi som har behandlats. Fokus 
går nu över till fenomenologin som metod. Det är dags för mig att tydligare och mer 
explicit inta subjektets roll i förståelsen av de presenterade objekten (teorierna). 
 
3  Subjektets angreppsmetod på objektet 
 
Nu kommer vi in på det område där jag som subjekt själv skall agera och inta subjektets 
roll i förståelsen av världen - rollen som det subjekt som skall angripa objektet. 
Objekten har presenterats för er, i en objektiv anda men med en medvetenhet om 
subjektets delaktighet i presentationen. Hur skall jag nu angripa de presenterade 
objekten? 
 
3.1  Metodologiska överväganden 
 
Myrdal (1968) kräver en viss form av medvetenhet men också något av en ”öppenhet”, 
d.v.s. en explicit redovisning av förutsättningarna och deras inflytande på forskningen. 
Medvetenhet och öppenhet får väl hänföras till olika delar av denna uppsats. 
Medvetenheten kan manifesteras i själva undersökningen medan öppenheten är något 
som kan känneteckna presentationen av resultatet av denna uppsats. Men de hänger 
förstås intimt ihop – och det är därför jag här tar upp dem i ett enda sammanhang. Om 
inte annat är medvetenhet naturligtvis en nödvändig betingelse för öppenhet. Man skulle 
kunna hävda att svårigheterna med att (i efterhand) undersöka sina förutsättningar kan 
undvikas om man på förhand bestämmer sig för att utgå från en särskild uppsättning 
förutsättningar. I mitt fall utgår jag från ett fenomenologiskt perspektiv. Ett sådant 
beslut garanterar förstås inte att inte andra – och då kanske oftast omedvetna – 
förutsättningar kan komma att få en minst lika stor betydelse i det fortsatta arbetet. Jag 
kan knappast på förhand känna till alla de förutsättningar som faktiskt kommer att 
influera min undersökning. Själv anser jag att jag enbart bör redovisa de förutsättningar 
jag är medveten om – och enbart i den mån de har relevans för arbetet och de läsare jag 
vänder mig till. 
 
Det fenomenologiska perspektivet på studien, som är baserat på Husserl, tilldelar mig 
vissa begrepp och föreställningar om vad kunskap och verklighet är. Det är skälet till 
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varför jag inte kan inta en helt förutsättningslös position. Dessa epistemologiska och 
ontologiska ställningstaganden kommer att påverka den metodiska ansatsen, d.v.s. val 
av metod. Den fenomenologiska synen på kunskap utgörs av att den finns i det som 
medvetandet uppfattar, men alltid i en relation till objektet. Synen på verkligheten 
innebär således att det existerar en verklighet som enbart kan nås av subjektet. De 
ontologiska och epistemologiska antagandena vävs därmed ihop genom korrelationen 
mellan subjekt och objekt. Relationen mellan människan och världen och däremellan 
uppstår kunskap.  
 
Husserl menar att fenomenologin betecknar en vetenskap men framför allt en metod och 
en tankehållning – den filosofiska tankehållningen och den filosofiska metoden. Husserl 
(2002) använder sig av uttrycket ”alla principers princip” för att beskriva den 
fenomenologiska metoden. Denna princip innebär att gå tillbaka till det ursprungliga, 
till sakens natur. Varje ursprunglig upplevelse av saken själv ska vara det yttersta 
beviset på kunskapen. Principen skiljer här mellan ett fenomens existens och dess 
essens. Essensen ska stå för det oföränderliga i fenomenet, det som gör saken till det 
den är. Medan existensen, det föränderliga, står för det speciella med fenomenet. Det är 
det generella Husserl vill få fram, det speciella bortser han från. Målet är att komma 
fram till ett rent objekt och den fenomenologiska reduktionen är det verktyg som skall 
användas. 
 
I Cartesianska meditationer tar Husserl (1992) upp Descartes sats ”Cogito ergo sum”, 
jag tänker alltså är jag. Denna sats, menar Husserl, går inte tillräckligt långt i sin 
reduktion. Förutom ett tänkande jag vill han också ha ett självreflekterande jag, ett 
transcendentalt jag. Husserl laborerar på något sätt med två jag. Det första jaget, det 
tänkande cartesianska jaget, är ett intentionellt jag, ett jag riktat mot objektet. Det andra 
jaget, det jag som reflekterar på sig själv, det husserlianska jaget, är ett transcendentalt 
jag, ett jag som är riktat mot sig själv som subjekt. Båda slagen av jag ska reduceras 
med hjälp av den fenomenologiska reduktionen. Genom reduktion i iakttagelserna och 
reflektionerna ska fenomenet kunna avtäckas i sin fulla evidens, i sin självklarhet.  
 
3.1.1 Den fenomenologiska bearbetningsmetoden – moment ett 
Det fenomenologiska arbetssättet kan i praktiken se ut på följande sätt. Först innebär det 
att åskådliggöra fenomenets strukturella uppbyggnad. Därefter fördjupas arbetet genom 
att söka efter fenomenets grund, dess ursprung, men även dess relation till andra 
fenomen. Metoden kan således delas upp i två moment. Nedan kommer det första 
momentet presenteras samt diskuteras i relation till min studie. 
 
Det första momentet är inriktat på fenomenets intentionalitet, d.v.s. hur det visar sig i 
sina olika delar och hur jag i min tur uppfattar dessa delar och tilldelar dem en mening, 
en sammanhållen struktur. Den förutfattade meningen är den som lägger hinder i vägen. 
Ett fenomen, det är det som visar sig. Men inte bara för blotta ögat utan också för 
tanken. Fenomenen blir först föremål för betraktande och sedan för eftertanke eller 
filosofisk reflektion, som Husserl benämner det. Det är alltså inte bara fenomenen som 
visar sig för människan, människan öppnar sig också mot fenomenen, visar sig för dem i 
sin intentionalitet. Utgångspunkten är att det för en fenomenolog alltid finns ett objekt 
som tanken riktar sig mot. Detta objekt är nu den litteratur som jag har använt mig av. 
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Det innebär att jag tittar tillbaka, sammanfattar det jag läst, och likaså att jag läser om 
min egen text noga, att jag skådar den. 
 
Mitt syfte med studien är att utifrån ett fenomenologiskt perspektiv undersöka 
subjektets roll i mötet med objektet. För att uppfylla mitt syfte skall jag med ett 
fenomenologiskt förhållningssätt gå till det ursprungliga, som Husserl säger. I det första 
momentet skall jag således börja med att åskådliggöra objektets strukturella 
uppbyggnad. Ur de presenterade teorierna urskiljde jag tre ansatser som tillsammans 
skapar en strukturell bas för subjektets förhållande till objektet. Dessa tre ansatser 
utgörs av subjektets inledande möte med objektet, hur subjektet skall gå tillväga i 
förståelsen av objektet och slutligen hur denna förståelse skall presenteras. Dessa tre 
ansatser blir den struktur som utgör basen när vi går in i nästa moment. 
 
3.1.2  Den fenomenologiska reduktionen – moment två 
Utgångspunkten är att komma till verklig insikt om fenomenen. Ett fenomen är då att se 
som ett projekt för tanken, där tanken startar i någonting och slutar i någonting. Vad 
som finns mellan början och slutet på tanken, d.v.s. filosofisk reflektion. Jag skall 
således försöka se det typiska för personerna bakom teorierna, d.v.s. deras sätt att tänka.   
 
Det andra momentet fördjupar analysen mot att innefatta fenomenets ursprungliga idé 
eller egenart men även dess relation till andra fenomens egenart. Jag skall försöka ge en 
så rättvisande bild som möjligt av deras sätt att tänka. Hur gör jag det? Genom att i 
tanken experimentera med olika sätt att få fram det som är typiskt för just dem. Det 
verktyg som jag här använder är den fenomenologiska reduktion, epochén, vilken 
innebär att metodiskt och stegvis gå tillbaka till den grund varpå all erfarenhet vilar och 
som är själva möjlighetsbetingelsen för all kunskap. Om vi återvänder till Husserl 
(1989) och tittar på hans definition av reduktion så innebär det att jag skall försöka sätta 
den vardagliga förståelsen av och förkunskaperna om tinget inom parantes. På detta sätt 
kan jag nå en förutsättningslös uppfattning om fenomenet och därigenom nå ett ”rent 
fenomen”, som Husserl uttryckte det.  
 
Husserl menar att jag skall börja med en första reduktion där jag skall ta bort ur 
medvetandet det förhandstänkande om fenomenet jag har, gå vidare med att reducera 
det till dess inneboende idé, och sluta med att reducera mig själv till ett transcendentalt 
jag, ett rent tänkande objekt. Den metod som Husserl menar att man skall använda i 
detta fall är den fenomenologiska reduktionen för objektets del och den 
transcendentalfenomenologiska reduktionen för subjektets del. Både objektet och 
subjektet skall på det sättet renas. Vad exakt ett rent tänkande transcendentalt jag 
innebär och hur detta fungerar i praktiken är svårt att förstå. Husserls åsikt är att den 
högsta kunskapsformen består i att skåda världens ting i deras direkta och omedelbara 
närvaro. ”Ingen böjelse är emellertid farligare för det skådande uppfattandet …. än den 
att tänka för mycket och att av dessa tänkande reflektioner skapa förmenta 
självklarheter. Så lite förstånd som möjligt alltså, men så ren intuition som möjligt, 
intuitio sine comprehensione” (åskådan utan förståelse), säger Husserl (1989, s 103). 
Resultatet av detta blir emellertid ett skådande från ett icke-subjekt, ett ting. Dessa höga 
objektivitetsmål sattes upp av Husserl. Jag måste emellertid göra vissa avkall på de 
stränga objektivitetskraven som det transcendentala jaget innebär och erkänna att 
resultatet mer är beroende av det intentionala jaget. 
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För att mer förtydliga hur den fenomenologiska reduktionen fungerar i praktiken, 
kommer jag här ta upp några delmoment som kan tydliggöra reduktionens 
användbarhet. 
 
Fenomenologins övergripande mål är insikten om fenomenens kärna. Det som ligger i 
sakens natur. I det ligger det ett stort mått av sammanfattning och komprimering. 
Sammanfattningen har som mål att förena likheter i enheter till likheter i helheter. I det 
ligger att hitta en konfiguration i fenomenet och att arbeta sig inåt mot det som är som 
mest centralt eller typiskt för fenomenet, mot sakens natur. Här använder jag den fria 
fantasin som verktyg. Husserl tar upp detta verktyg i boken Fenomenologins idé (1989) 
i samband med vad han kallar för den ideativa abstraktionen14. Den innebär att vi söker 
återge fenomenets ”egenhet”. Genom en eidetisk reduktion försöker Husserl frilägga en 
ursprunglig omedelbarhet och närvaro i det intentionala förhållandet mellan ”sakerna 
själva” och vår tillgång till dem genom erfarenheten. Genom den eidetiska reduktionen 
varieras medvetandeakterna med hjälp av fantasin så långt som möjligt, tills nödvändiga 
drag kan skiljas från mer tillfälliga. Denna bortreducering av allt tillfälligt pågår tills vi 
nått ett slags minsta gemensamma nämnare.  
 
Husserls vidareutveckling av ideationen är generaliseringen. Den fria fantasin tar här 
generaliseringen till hjälp vilket innebär att jag relaterar ett fenomen till andra 
närbesläktade och får på det sättet en större och mer generell inblick i olika fenomens 
grundegenskaper. Genom att i tanken abstrahera (variera) och generalisera olika 
grunddrag för ett fenomen, kommer jag fram till de egenskaper som är absolut 
nödvändiga för att fenomenet ska vara just det som det är och ingenting annat. Om jag 
reducerar det som är centralt i teoretikernas tankar, behöver jag variera mitt perspektiv 
på dem, d.v.s. läsa olika skrifter från respektive teoretiker. Dessutom behöver jag 
relatera teoretikerna till andra teoretiker. Det är framför allt Husserl som jag har läst 
flera skrifter av, något som i den utsträckningen inte är fallet med de övriga. Däremot 
har jag tagit upp flera skilda teoretiker som kommer relateras till varandra i min 
metodologiska reduktion. Framför allt behöver jag använda en intentional bearbetning 
av objektet för studien och hur subjektet, i detta fall jag, tilldelar detta objekt mening 
och gör det till ett fenomen.  
 
I moment två kommer jag att arbeta med den fenomenologiska reduktionen i form av 
abstraktion och generalisering. Genom att abstrahera från objekten allt det som inte 
nödvändigtvis hör till blir min avsikt att hitta kärnan i deras resonemang. Det som till 
ytan är olika teorier kan genom en reduktion ändå ha en gemensam grund. Likheter som 
kan leda till något generellt. Insikten om fenomenet har än så länge stått i fokus, ett 
fokus som nu behöver förflyttas till mitt egna tänkande. Hur konstitueras fenomenet i 
mitt tänkande. Hur bildar jag mig en uppfattning om det? Hur skapar jag mig en bild av 
fenomenet? Vad är det i fenomenet som talar till mig, och hur ser jag i min tur på 
fenomenet när det talar till mig? Reflektionen eller eftertanken är det instrument som 
blir betydelsefullt här.  Detta innebär även en fenomenologisk reduktion av mig som 
subjekt. Även om jag utgår från mitt medvetande som är fyllt av tidigare erfarenheter 
och fördomar, kan jag genom en reduktion lämna det rent personligt subjektiva när jag 
riktar mig mot objektet. Jag tror inte på en reduktion som totalt kan ta bort mina 
                                                           
14 Detta begrepp är mer vanligt i formen eidetisk reduktion. Hos Husserl används ”eidos” och väsen synonymt, ett 
annat ord för eidetisk reduktion är väsensskådande. 
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fördomar, men som däremot gör mig medveten om dem och därmed skapar en 
möjlighet att vara mer öppen inför objektet.   
 
Fenomenologin är också en metod som går ut på att göra sakerna full rättvisa, d.v.s. de 
fenomen som görs till föremål för undersökningen. Det gäller att tala utifrån sakerna 
själva snarare än att inordna dem under rådande fördomar, åsikter, teorier eller färdiga 
kategorier, klassifikationer eller liknande. För att göra objekten rättvisa menar 
fenomenologin att den därför skall beskriva och inte tolka eller förklara. Det 
fenomenologiska betraktelsesättet kännetecknas av att det är deskriptivt. Det är 
emellertid inte deskriptivt i någon absolut betydelse som skulle stå i motsatsställning till 
tolkning. Vad det handlar om är att fenomenologin vill försöka kartlägga eller 
begreppslägga den sociala värld som undersöks och om möjligt utarbeta allmänna 
teorier. Motsatsen till den form av deskription som det här gäller är snarare förklaring. 
Ser vi närmare efter förekommer egentligen inte heller här någon motsättning, eftersom 
beskrivning/tolkning och förklaring inte befinner sig på samma nivå och de kan därför 
inte heller spelas ut mot varandra. Förklaringen förutsätter deskriptionen. Den kommer 
därför både logiskt och tidsligt efter deskriptionen. Oberoende av vilken slags förklaring 
som ges förutsätts att innehållet hos det som skall förklaras och det som förklarar är 
bestämt. Annars svävar förklaringen i luften. 
 
I den fenomenologiska reduktionen är det naturligtvis svårt att undvika tolkning. Om 
jag reducerar bort vissa delar, blir valet av det bortskalade en tolkningsfråga. I 
generaliseringen är där oundvikligen inslag av tolkning. Att reducera subjektets tolkning 
av ett objekt är helt klart ett problem. Detta visar också på att det inte är så lätt eller så 
självklart i processen då subjektet riktar sig mot objektet. En riktadhet är inte tillräcklig, 
utan det krävs mer av subjektet i denna process. Det handlar således inte om att 
subjektet skall inta en passiv roll för att inte riskera att stanna kvar i det subjektiva, utan 
det krävs ett aktivt subjekt i processen att reducera subjektet. 
 
3.1.3  Sammanfattning 
Den fenomenologiska reduktionen som jag nu skall genomföra ska präglas av 
hänsynstagande till objektet. Det blir en process där subjekt möter objekt, och där 
resultatet av detta möte blir att objektet omvandlas till det fenomen som skall besvara 
studiens frågeställningar. 
 
Jag kommer att utgå från de tre ansatserna: subjektets inledande möte med objektet, hur 
subjektet skall gå tillväga i förståelsen av objektet och slutligen hur denna förståelse 
skall presenteras. Utifrån respektive ansats kommer jag först att abstrahera objekten, 
d.v.s. skilja de nödvändiga egenskaperna från de tillfälliga. Jag vill på detta sätt nå fram 
till kärnan i deras respektive resonemang. Det andra steget kommer att ske med hjälp av 
generaliseringen, där jag går vidare med de resultat som abstraktionen lett fram till. Från 
dessa delar skall jag söka efter likheter, som kan förenas i enheter och generaliseras till 
en helhet – en sammanhållen struktur – som jag tilldelar mening. Resultatet skall leda 
fram till ett svar på mitt syfte och mina frågeställningar. 
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4  Epochéns verkan på subjekt och objekt 
 
4.1  Inledning 
 
Följande del innehåller det resultat som studien, via den fenomenologiska metoden, har 
genererat. Jag inleder med en kort introduktion till de fem huvudavsnitten. De tre första 
avsnitten utgör de tre ansatserna som den inledande fenomenologiska reduktionen 
resulterade i. Inom  respektive avsnitt sker en ytterligare reduktion genom att först 
genomföra en abstraktion där de tillfälliga faktorerna skiljs från de nödvändiga i syfte 
att finna kärnan i resonemangen. Detta resultat kommer därefter generaliseras till 
likheter, d.v.s. den gemensamma kärnan. Denna process redovisas via en diskussion 
som belyser hur jag har gått tillväga i processen. Det fjärde avsnittet utgörs av en 
sammanfattning och reflektion över de tre första avsnittens resultat. Dessutom kommer 
resultatet appliceras på en fiktiv lärosituation för att konkretisera dess pedagogiska 
kontext. I det femte avsnittet diskuteras min metodiska ansats och dess konsekvenser för 
resultatet och studien som helhet. 
 
4.2  Subjektets inledande möte med objektet 
 
Detta avsnitt berör det första mötet mellan subjekt och objekt. Den fas som föregår 
subjektets rörelse mot objektet, ett betraktande på avstånd men också en grund för 
subjektets och objektets faktiska möte som belyses först i nästa avsnitt. Denna fas 
däremot har mest uppmärksammats av Husserl, därför är det huvudsakligen han som 
diskuteras här. Även de som tror på objektivismen, den rena objektiva vetenskapen, 
existerar implicit i denna fas men där de till skillnad från Husserl stannar kvar.  
 
4.2.1  Det intentionala subjektet 
Husserl använder sig av två jag. Det första jaget, som är ett intentionalt jag, är ett jag 
riktat mot objektet. Det andra jaget är det transcendentala som är riktat mot sig själv 
som subjekt. Det är hans första jag som kommer att belysas i detta avsnitt, d.v.s. det jag 
som existerar i Husserls naturliga tankehållning. Det andra jaget uppstår först i den 
filosofiska tankehållningen. I den naturliga är vi ännu enbart skådande varelser som är 
riktade mot saker som är självklart givna för oss själva, enligt Husserl. Det intentionala 
jaget är således aktivt enbart i den första instansen av kunskap, vilken måste omprövas i 
en andra instans. Detta kommer jag gå in på senare.  
 
Medvetandet, subjektet, är alltid ett medvetande om något, det riktar sig mot något och 
har en intentionalitet, säger Husserl. Det intentionala jaget är en mer eller mindre aktiv 
och arbetande agent med förmåga till aktivt uppmärksammande. Subjektet är alltid 
riktat mot något annat än sig självt. Detta är den grundläggande innebörden i den 
fenomenologiska intentionalitetsteorin. I denna process är subjektet både mottagande 
och skapande. Medvetandet, subjektet, tar först emot intryck från objektet. Därefter 
omvandlar medvetandet dessa intryck till fenomen, som ger en bestämning åt det givna. 
Denna process kallas för ”noesis”. Det är objektet – det något som visar sig för någon – 
som genererar ett noema, och det är subjektet – det någon som riktar sig mot något – 
som genomför noesis. Intentionaliteten är den akt i medvetandet som löper mellan 
noema och noesis och gör objektet till fenomen. Detta får den följden att 
intentionaliteten även existerar i nästa fas där objektet omvandlas till fenomen, vilket är 
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målet för Husserls fenomenologiska metod. Samtidigt är det det transcendentala jaget 
som övertar det intentionala jaget i fas två. Att inte genomföra en motsägande reduktion 
i detta läge blir svårt. Jag gör därför den ”tolkande” förståelsen att den första fasen 
belyser den grundläggande innebörden i intentionalitetsteorin, d.v.s. att subjektet är 
riktad mot ett objekt och inte mot sig själv som i den transcendentala processen. 
 
Denna akt som går mellan subjekt och objekt kan liknas vid Poppers uppdelning av 
världen i tre delar, d.v.s. den fysiska, den subjektiva och den objektiva. Även om Popper 
tar ett tydligt avstånd från det subjektiva, så erkänner han dock dess medverkan, även 
om dess roll skall begränsas. Detta ger han uttryck för i sin uppfattning om 
korrelationen mellan den subjektiva och den objektiva världen. Popper erkänner således 
att subjektet riktar sig mot ett objekt i en lärosituation.  
 
Ett objekt är därmed det som visar sig för subjektet. Objektet blir i denna första instans 
ett föremål för betraktande. Det är inte bara objekten som visar sig för människan, utan 
människan öppnar sig också mot objektet.  
 
4.2.2  Där kunskapen om världen börjar 
I en varseblivning är tinget framför mina ögon, vilket jag ser i åskådningen. I detta 
första möte mellan subjekt och objekt har där ännu inte uppstått någon relation emellan 
dem, utan de är ännu separerade från varandra. Projektet som så småningom skall leda 
till att dessa två poler kan mötas inleds i livsvärlden, enligt Husserl. Resan går således 
via eller från den ontologiska vägen där varat existerar och har en plats i världen. Först 
förstår vi världen som den framställs för oss, där vi enligt Husserl tar allt för givet på ett 
naturligt naivt sätt. Det som tas för självklart ligger till grund för förändringar av 
subjektiva företeelser och värderingar. Som sådan gör vi världen till grund för alla våra 
intressen och livsprojekt.  
 
Husserls grundtanke var att kunskapen om världen börjar i den omedelbara 
erfarenheten. Kunskapsprocessen startar i samband med hur saker och ting framträder i 
vårt medvetande, d.v.s. kunskapens grundval finns i denna första kunskap. Denna idé 
kritiseras av Popper som anklagar den för att vara subjektivistisk och kallar den för en 
subjektivistisk epistemologi. Det som Popper framför allt angriper är idéen om den 
omedelbara erfarenheten, som Husserl anser är en säker utgångspunkt i förståelsen av 
världen. Popper däremot anser att den omedelbara erfarenheten inte är säker och 
pålitlig. Han tillägger i sitt resonemang att det inte spelar någon roll var eller hur vi 
startar i en läroprocess, utan det viktiga är att vi är kritiskt lagda. Underförstått så spelar 
det i så fall ingen roll om vi startar utifrån subjektet, utan det som skiljer Husserl från 
Popper är egentligen inte att lärandet startar i subjektet utan hur detta subjekt ser ut. 
Popper menar att det skall vara kritiskt, d.v.s. subjektets omedelbara intryck har ingen 
relevans däremot det kritiska och reflekterande subjektets uppfattning. Här går inte 
heller deras uppfattningar egentligen isär, utan det handlar om att Popper startar utifrån 
den instans som Husserl kallar för den andra, eller den andra kunskapen. Popper hoppar 
således över den naturliga tankehållningen och går direkt till den filosofiska 
reflekterande tankehållningen. I denna andra instans är den kritiska innebörden av vikt 
även för Husserl, som han anser är grunden i kunskapsfenomenologin. Popper säger 
också uttryckligen att det krävs en kunskapsteori där det vetande subjektet har en viktig 
roll men en begränsad sådan. Att subjektet skall vara begränsat kan identifieras med 
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Husserls transcendentala subjekt som uppkommer i den andra instansen. Ett subjekt som 
också är begränsat eftersom det transcendentala subjektet är renat i sin epoché från 
subjektivismen.  
 
Rider däremot anser att Husserls uppfattning om att kunskapen startar i subjektets 
omedelbarhet är ett viktigt element för att kunna gå vidare i kunskapsutvecklingen. Hon 
menar att om vi inte litar på omedelbarheten, vilket Popper inte gör, så resulterar det i 
att det blir en oändlig återgång till kunskapens grund. Vi måste således ha en första 
grund där vi startar vårt första möte med objektet, ett första möte som inte grundas på 
kritiskt omdöme utan som vi i vår öppenhet inför objektet litar på och därigenom 
accepterar det för vad det är, eller för vad vi ser. 
 
4.2.3  Att se objektet någonstans ifrån 
Bakom det ”rena” åskådandet står naturligtvis ett subjekt som även i detta skede ser 
objektet utifrån en viss plats, ett visst perspektiv. Vad sker när det ”rena” åskådandet 
kopplas samman med perspektiv? Husserl kritiserar objektivismen och anser att den 
betraktar verkligheten från en fiktiv plats utanför det egna subjektet. Husserl frågar sig 
då varifrån dessa iakttagelser görs. Objekten erfars alltid någonstans ifrån, ur något 
perspektiv. Eller som Merleau-Ponty uttrycker det: att se innebär att se någonstans ifrån. 
Problemet är hur synen kan uppstå någonstans ifrån utan att vara innesluten i sitt 
perspektiv. Vi är dock fortfarande kvar i det första intentionala mötet mellan subjekt och 
objekt, där den andra bearbetningsfasen ännu inte har påbörjats. En fas där det handlar 
om hur subjektet kommer fram till objektet och där perspektivvalet spelar en avgörande 
roll. Nu är vi ännu i en fas där subjekt och objekt ännu inte ämnar närma sig varandra, 
subjektet är fortfarande kvar i den skådande instansen. Däremot är det av relevans att 
konstatera att vi i skådandet skådar från en viss plats, utifrån ett visst subjekt.  
 
Både Husserl och Merleau-Ponty talar om horisonter, d.v.s. de omgivande föremålen 
tillsammans med det föremål som subjektet riktar blicken mot. Merleau-Ponty menar att 
det är horisonten som säkerställer föremålets identitet under en utforskning. De 
omgivande föremålens syfte är inte att förvirra eller att dölja föremålet för blicken utan 
att istället avslöja. Husserl gör en distinktion mellan livsvärldens horisont och den 
transcendentala horisonten. Den första instansen av åskådning och intentionalitet 
uppstår således i livsvärldens horisont. Den ”naturliga” livsvärlden är enbart ett 
specifikt levnadssätt av det transcendentala livet. Det viktiga i Husserls distinktion är att 
i livsvärlden existerar horisonter men att subjektet inte är medveten om dem. För att bli 
medveten om horisonterna så krävs reflektion, d.v.s. det som sker i den andra instansen. 
Merleau-Ponty talar om horisonter i relation till utforskning, vilket då kan relateras till 
Husserls horisonter i den andra fasen. I den första fasen, däremot, så är således inte 
subjektet medvetet om horisontens betydelse. Därmed kan det skådande och betraktande 
subjektet i första mötet med objektet frångå horisontens komplexitet och enbart skåda 
föremålet utan ett aktivt kritiskt tänkande som sorterar bort de omgivande föremålen. 
De finns där och subjektet ser dem i sin ursprungliga mening, kanske till och med i 
deras objektiva mening. Subjektets omedvetenhet om horisonterna innebär dock inte att 
subjektet är omedveten om att befinna sig i en situation. 
 
Enligt den klassiska kunskapsteoretiska distinktionen mellan subjekt och objekt 
existerar kunskapens utgångspunkt utanför medvetandet, något som Husserl kritiserar 
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då han menar att vetenskapen måste ta sin utgångspunkt i livsvärlden. Detta uteslutande 
av subjektet är ett försök att skapa en autonom objektiv värld. Tidigare i arbetet så 
presenterade jag några definitioner av objektivitet som på olika sätt utesluter subjektet. 
Sammanfattningsvis leder dessa teorier till att objekten existerar oberoende av 
forskarens medvetande eller subjektiva faktorer. Självklart är objekten objektiva så 
länge ingen relation ingås med subjektet, men vilken relevans har detta i en 
lärosituation? Teorin får dessutom samma fråga som ovan, nämligen varifrån görs dessa 
iakttagelser? För att konstatera att ett objekt existerar oberoende av subjektets 
medvetande är ändå ett konstaterande från någon – ett subjekt. Däremot kan betoningen 
på subjektets medvetande relateras till det första mötet mellan subjekt och objekt utifrån 
den husserlska intentionalitetsteorin, d.v.s. subjektets riktning mot något annat. Husserl 
poängterar att en åskådning i den naturliga tankehållningen skall ske utan subjektets 
medvetande och utan kritiska omdömen. Objektivitetsteorier fördömer subjektets 
medvetenhet och Husserl reducerar bort subjektets medvetenhet i den första instansen. 
Husserl har mycket riktigt också påstått att den objektiva vetenskapen enbart existerar i 
den naturliga tankehållningen i livsvärlden. I den andra instansen krävs ett medvetet och 
kritiskt subjekt, vilket inte får existera i den objektiva vetenskapsteorin. Objektivismen 
stannar således kvar i denna första instans mellan subjekt och objekt. Men lärandet 
avstannar också om den förblir här, varför går den objektiva vetenskapen inte vidare? 
 
Svaret ligger antagligen i ”rädslan” för att hamna i relativistisk subjektivism, en rädsla 
som Rider ser konsekvenser av. Denna rädsla menar hon är orsaken till varför 
forskningen undersöker objekt som ligger långt ifrån verkligheten, d.v.s. livsvärlden. 
Vilket resulterar i att ett möte mellan subjekt och objekt aldrig kan uppstå. Husserl 
däremot försöker greppa både subjektet och objektet. Han vågade att gå i närkamp med 
subjektet, medan de flesta andra vetenskapsmän vände ryggen åt det och ägnade sig åt 
att brottas enbart med objektet. 
 
4.2.4  Sammanfattning  
Har Husserls kritik av objektivismen därmed fört in honom i den rakt motsatta fällan? 
Företräder Husserl med andra ord en subjektivism? Är fenomenologin överhuvudtaget 
en subjektivism? Om man med subjektivism menar någon form av subjektivt godtycke, 
så är både Husserl och fenomenologin i allmänhet fjärran från subjektivismen, eftersom 
fenomenologin framför allt vill tala utifrån sakerna själva och inte låta något subjektivt 
tyckande få komma till uttryck. Om man däremot menar att världen betraktas ur ett 
subjekts perspektiv, så är fenomenologin otvivelaktigt en subjektivism. Utläggningen av 
subjektivism kommer naturligtvis att hänga på hur man förstår subjektet. 
 
Den epoché som jag nu utfört handlar om det första mötet mellan subjekt och objekt.  
Det kritiskt tänkande subjektet, som är oerhört viktigt i bearbetningen av objektet, får i 
detta skede gå ett steg tillbaka. Vid denna första konfrontation är subjektet kvar i den 
naturliga tankehållningen där betraktandet av objektet sker i den omedelbara 
erfarenheten. Något som vi får lita på, lita på seendet. Utan att sortera och kategorisera 
det vi skådar tar vi in helheten utifrån ett naturligt och naivt förhållningssätt. Det är en 
öppen åskådning utifrån livsvärlden där subjektet inte deltar i en reflektion över 
föremålet för blicken. Det föremål som blicken riktar sig mot erkänner dess hela 
horisont utan att medvetet förstå dess betydelse, d.v.s. som inte förstår de omgivande 
föremålens betydelser och relationer. Vi accepterar helt enkelt det som visas för oss.   
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4.3  Subjektets bearbetning av objektet 
 
Först förstår vi världen som den framställs för oss, det ”givna” i den naturliga 
tankehållningen. Nästa steg eller nästa instans är en nödvändighet för att lärandet skall 
ske och utvecklas, där också subjektet blir medvetet om horisonten vilket kräver 
reflektion. Först blir objekten således föremål för betraktande och sedan för eftertanke. 
Vi måste därmed ersätta den naturliga med den filosofiska tankehållningen. Detta 
innebär också att subjektet genomgår en omvandling, eftersom subjektet inte längre bara 
betraktar objektet utan reflekterar över det. I denna fas är således subjektsbegreppet i 
fokus. 
 
4.3.1  ”Gå tillbaka till sakerna själva” 
Enligt Husserl är utgångspunkten i detta skede att gå till sakerna själva, till objekten för 
kunskapen och studera dem så förutsättningslöst som möjligt. Husserls upprop: ”gå 
tillbaka till sakerna själva”, ger ett objektivistiskt intryck. Uppmanas vi att undersöka 
verkligheten som bestående av objektiva fakta i sig? Vändningen mot sakerna är 
förbunden med en samtidig vändning mot ett subjekt. De saker som vi skall gå tillbaka 
till är alltid saker för någon, aldrig saker i sig själva. 
 
Husserls syfte är att finna en absolut mening av subjektivitet som inte reducerar objektiv 
sanning till subjektiv förståelse. Metoden att gå till sakerna själva handlar om förståelse 
för objekten, men för Heidegger är det också en fråga om tolkning. Tolkaren själv 
existerar i förståelsen som Heidegger uppfattar som cirkulär. Förståelsens cirkelrörelse 
lämnar därmed Husserls förutsättningslösa ståndpunkt på subjektsidan och försöker dra 
in existensens förutsättningar som ett produktivt led i förståelsen själv. I enlighet med 
denna Heideggers hermeneutiska fenomenologi uppfattas därför förståelsen inte längre 
som en kunskapsform, utan som en form av vara. Heidegger försökte på sätt och vis 
vidareutveckla Husserls fenomenologi och dess motto ”till sakerna själva”, men utifrån 
övertygelsen att en fenomenologisk beskrivning endast är möjlig i form av en tolkning 
som aktivt tillvaratar sina ontologiska förutsättningar. Heideggers hermeneutiska 
fenomenologi gör det klart att tolkningen inte kan begränsas till en förutsättningslös 
metodisk verksamhet hos ett isolerat epistemologiskt subjekt – den måste också alltid 
dra in en ontologisk problematik. 
 
Husserls subjektsbegrepp har utsatts för mycket kritik. Hur bemöter Husserl själv denna 
kritik och hur försvarar han sitt subjektsbegrepp? 
 
4.3.2  Från det intentionala till det transcendentala jaget 
Från ett möte på avstånd, skall nu subjektet närma sig objektet, men hur? Hur undviker 
subjektet de relativistiska fallgropar som objektivismen försöker undvika genom att 
stanna kvar i den första instansen. Det som sker i den rena åskådningen är dock inte helt 
befriad från subjektivism och relativism. Eftersom åskådandet utgår från ett specifikt 
perspektiv finns där alltid ett tvivel om att det är en subjektiv upplevelse. För att 
upphäva detta tvivel vänder sig Husserl till kunskapsfenomenologin vars syfte är att 
vara kritisk. 
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I denna epoché, d.v.s. den fenomenologiska reduktionen, sker en övergång från det 
subjektiva jaget till det objektiva jaget – det transcendentala subjektet. Denna övergång 
har fått mycket kritik av andra fenomenologer. Popper däremot menar precis som 
Husserl att den transcendentala processen är viktig för att undvika subjektivism. Och 
precis som Husserl anser Popper att detta skall ske genom att kritisera det som för oss 
kan verka givet och självklart. Husserls syfte är som bekant att finna en absolut mening 
av subjektivitet som inte reducerar objektiv sanning till subjektiv förståelse. Men vad är 
detta närmare bestämt för ett subjekt som Husserl talar om? Vilka egenskaper har detta 
subjekt för att på bästa sätt närma sig och bearbeta det undersökande objektet?  
 
För att svara på dessa frågor så vänder jag mig till Husserls bok Crisis15, där han 
försöker ta upp den problematik som följer av hans utformning av det ”objektiva 
subjektet”, d.v.s. det transcendentala egot. Husserl menar att många missförstår den 
transcendentala epochén som ett bortvändande från alla naturliga mänskliga 
livsintressen. Världen, livsvärlden, är grunden menar Husserl, men det är precis denna 
grund som epochén tar ifrån oss.  
 
Husserl (1970) medger att detta är ett problem som han kallar för subjektivitetens 
paradox. Denna paradox innebär att människan skall vara ett subjekt för världen 
samtidigt som hon skall vara ett objekt i världen. Kan vi vara tillfredsställda med att 
människan är subjekt för världen och samtidigt objekt i världen? Hur är detta möjligt? 
Epochén går från subjekt-objekt relationen i världen till den transcendentala subjekt-
objekt relationen via reflektionen. Men är de transcendentala subjekten människor? 
 
Epochén har gjort människan till fenomen. Forskaren i epochén värderar då varken sig 
själv eller andra som människor utan enbart som fenomen. I epochén och den rena 
fokusen på det transcenderande jaget följer att inget mänskligt kan hittas i denna värld, 
utan allt tillhör fenomenet. Husserl (1970) själv säger att vi är fast i paradoxen på grund 
av att vi har glömt bort oss själva, och menar att jaget forfarande existerar vilket han 
beskriver på följande sätt: det är ”jag” som är den som utför epochén och alla andra 
människor samt deras liv är inkluderade i min epoché. Tillsammans skapar detta en 
fenomenvärld som i min epoché enbart tillhör mig. All mänsklighet har blivit ett 
fenomen inom min epoché, förklarar han.  
 
Denna lösning på paradoxen gör dock inte det transcendentala subjektet mer mänskligt. 
Det blir inte heller mänskligare av ett ytterligare argument från Husserl, då han säger att 
varje människa bär ett transcendentalt jag inom sig själv, inte som en verklig del i själen 
utan mer som om hon själv är en jag-objektivering av det motsvarande transcendentala 
jaget. Det sker här en övergång från en metod vänd mot föremålen till en metod vänd 
mot det transcendentala egot. Just denna kraftiga vändning mot subjektet har lett till att 
ontologiska och existentiella element har trängts undan, något som uppmärksammas och 
kritiseras av Heidegger och Merleau-Ponty men också av Ricoeur.  
 
Husserls epoché innebär ett tillbakahållande av alla existensomdömen. Epochéns 
uppgift är att åtskilja existens och innehåll, att sätta existensen inom parantes och inte 
använda sig av den. Den transcendentala fenomenologin får kritik av existensfilosofin 
                                                           
15 Det som Husserl kallar för subjektivitetens paradox tar han upp i denna bok, ett ämne som jag inte har tagit upp i 
teoridelen, därför gör jag referenshänvisningar när jag tar upp något nytt. 
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och hermeneutiken. Till den existensfilosofiska fenomenologin räknar jag Heidegger 
och Merleau-Ponty. De visar existensens betydelse för olika företeelser, inte minst för 
subjektet. De betonar att vi inte kan skilja essens och existens från varandra om vi vill 
göra rättvisa åt verkligheten (som är fenomenologins grundprincip, rättvisa åt sakerna 
själva).  
 
Existensfilosofin har huvudsakligen betydelse för ontologiska problem. Men det finns 
bidrag som vidgar begreppet existensfilosofi, vilka inte begränsar den till det mänskligt 
existentiella, till den enskilda existensen. Med en sådan avgränsning blir nämligen 
existensfilosofin lätt en ensidig subjektivism. Den existensfilosofi som Heidegger och 
Merleau-Ponty framhåller vidarutvecklar den ontologiska problematiken som ligger i 
det fenomenologiska livsvärldsbegreppet. Det innebär bl.a. att den mänskliga existensen 
inte kan betraktas i isolation från den objektiva världen. De förutsätter och stödjer 
ömsesidigt varandra, och de kan inte upplösas från varandra. Hos Heidegger heter det 
att den mänskliga tillvaron är ett vara-i-världen, och hos Merleau-Ponty att den egna 
levda kroppen är sammanflätad med världen. Subjektets oupplösliga bundenhet till 
världen får självfallet konsekvenser för subjektsbegreppets utformande. 
 
4.3.3  Subjektets oupplösliga bundenhet till världen 
Ovan granskades Husserls subjektsbegrepp, men hur är Merleau-Pontys och Heideggers 
subjekt utformade? De skiljer sig inte enbart från Husserls utan också sinsemellan. 
Husserls subjektsbegrepp kan relateras till ”jag tänker” medan Merleau-Pontys begrepp 
relateras till ”jag kan” och slutligen Heideggers till ”jag är”. Varför är Heideggers och 
Merleau-Pontys begrepp så olika när de båda betonar det existentiella och ontologiska? 
Har det att göra med deras divergerande livsvärldsbegrepp, d.v.s. ”i-världen-varo” 
respektive ”till-världen-varo”? 
 
Heideggers begrepp ”i-världen-varo” innebär att forskaren inte bara tar sin 
utgångspunkt i livsvärlden, vilket Husserl anser, utan forskaren förblir i den. Subjektet 
kan således inte ställa sig utanför den som en ren åskådare (den naturliga 
tankehållningen) eller som ett rent reflekterande subjekt (den filosofiska 
tankehållningen). Heideggers begrepp tillvaro separerar nämligen ”jag är” från ”jag 
tänker”, vilket enligt Ricoeur får förödande konsekvenser eftersom Heidegger därmed 
inte lyckas lösa det problem han tagit sig an, utan endast förflyttat den till ett nytt 
område. Ricoeur hänsyftar här till Heideggers mål att vidga Husserls epistemologiska 
begrepp genom att tilldela det ontologiska element. Han menar att Heideggers ontologi 
tar över och reducerar bort inte bara det epistemologiska utan även det existentiella. I 
Heideggers tänkande grundar sig inte längre förståelsen i ett självständigt subjekt utan i 
människans ”i-världen-varo”. Heidegger skapar således ett avpsykologiserat 
tolkningsbegrepp. Hans ”extrema” sökande efter subjektets ontologi har i slutändan 
skapat ett subjekt som har lika lite mänsklighet som Husserls transcendentala subjekt. 
 
Merleau-Ponty ser inte heller att livsvärlden, ”till-världen-varo”, enbart är en 
utgångspunkt utan något som aldrig kan passeras. Livsvärlden visar sig således vara 
både för-objektiv och för-subjektiv. Det är enbart utifrån abstraktioner från livsvärlden 
som vi kan tala om ett rent objekt respektive ett rent subjekt. Därmed tycks livsvärlden 
utgöra något som en tredje värld som förmedlar mellan objektivism och subjektivism. 
Livsvärlden är å ena sidan en värld som transcenderar subjektet, men samtidigt är den 



 39

även en levd värld, d.v.s. en värld som är förbunden med ett subjekt. Det råder således 
ett cirkulärt förhållande mellan värld och subjekt: subjektet präglas av världen och 
världen av subjektet. Vi har redan sett att Merleau-Ponty förstår subjektet som situerat i 
världen. Men vad är detta närmare bestämt för subjekt? Till skillnad från Heidegger så 
är hans subjekt dessutom kroppsligt. Subjektet, medvetandet, är därför inte ett ”jag 
tänker” eller ett ”jag är” utan istället ett ”jag kan”. För Merleau-Ponty är subjektet 
framför allt den egna levda kroppen genom dess interaktion med världen. Genom att 
den levda kroppen är subjekt för alla erfarenheter är den aldrig identisk med ett subjekt. 
Den levda kroppens förhållande till andra människor är ett förhållande mellan levda 
kroppar och kan därför varken reduceras till något rent subjektivt eller rent objektivt. 
 
4.3.4  Sammanfattning 
Merleau-Pontys subjektsbegrepp är också problematisk precis som Husserls och 
Heideggers. Merleau-Ponty försöker införliva objekten med subjektets kropp i syfte att 
objekten skall upphöra att vara föremål. Istället skall objekten vara medel för att kunna 
utvidga och omgestalta världen. Samtidigt så leder denna införlivning att objekten 
omvandlas till subjekt. Blir inte det en form av subjektivism? Husserls teori däremot 
resulterar i en objektivism då han gör det motsatta och omvandlar subjekten till objekt. 
Och vad händer egentligen med Heideggers subjektsbegrepp? Hans subjekt omvandlas 
till ett rent ontologisktbegrepp, ett ofritt och osjälvständigt subjekt inneslutet i varandet. 
 
Vilket subjektsbegrepp kan på bästa sätt skapa ett lärande i dess bearbetning av 
objektet? Den gemensamma kärna som jag utvunnit i reduktionen av deras respektive 
subjektsbegrepp är att sökandet efter ett ”perfekt” subjekt resulterar i ett artificiellt 
subjekt som på vägen förlorar de mänskliga elementen. Syftet är däremot det samma för 
alla tre, nämligen sökandet efter ett subjektsbegrepp som kan möta och undersöka ett 
objekt utan att hamna i subjektivism, relativism eller objektivism. Även om livsvärlden 
är objektiv är den likväl oupplösligt förbunden med ett subjekt, nämligen det subjekt 
som erfar den, lever och handlar i den.  
 
4.4  Subjektets beskrivning av objektet 
 
Den verklighet, eller det objekt som nu skall beskrivas utförs av subjektet. Hur kan vi då 
undvika en subjektivistisk framställning då ett subjekt står bakom beskrivningen? Hur 
renas tanken från sitt subjektiva innehåll? Kunskap är ett uppfattande subjekts kunskap. 
Mot kunskapen står de uppfattade objekten. Men hur kan nu kunskapen bli viss om sin 
överensstämmelse med de uppfattade objekten; hur kan den överskrida sig själv och 
säkert träffa sina objekt? 
 
4.4.1  Subjektets konsekvenser på resultatet 
Resultatet av det fenomenologiska projektet är alltså insikten om fenomenet och 
beskrivningen av den insikten. Husserl satte upp mycket stränga krav på objektivitet för 
sitt tänkande. Han ville komma fram till den självklara beskrivningen av sitt fenomen, 
där tanken skulle renas från sitt subjektiva innehåll. Problemet är att han vill ha 
subjektet som ett intentionalt jag men samtidigt reducera det till ett transcendentalt jag. 
Det intentionala jaget är ju det som skapar föreställningen om objektet, d.v.s. 
fenomenet. Och om jag då reducerar detta jag till förmån för ett transcendentalt jag, vad 
blir det då kvar av fenomenet? Detta måste väl då också reduceras tillsammans med det 
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intentionala jaget. Och vad finns det då för uppgift för det transcendentala jaget? 
Subjektiviteten i det intentionala jaget kan inte reduceras med hjälp av det 
transcendentala jaget. Att hävda motsatsen är att försätta sig i en motsägelse. Den 
subjektiva tanken nästlar sig alltså in i objektiviteten i beskrivningen av fenomenet. 
 
Ett annat problem uppstår när tanken ska omsättas till ord. Det finns ett avstånd mellan 
tanken och ordet som gör att resultatet av tankearbetet kan vara svårt att kommunicera 
till andra människor. För Husserls del innebär det att språket är det instrument han har 
till hands för att förmedla sina tankar. Detta språk kan knappast objektiveras så mycket 
att det blir ett språk som kan talas och förstås av alla. Språket är alltid färgat av den som 
använder det och färgen är alltid mer eller mindre subjektiv. Vill vi kunna förmedla våra 
egna insikter till andra och få andra att komma till samma insikt, så ställs vi inför en stor 
pedagogisk utmaning i det att vi måste ge fenomenet en språklig dräkt som andra 
människor kan begripa och ta till sig. Denna pedagogiska ambition är knappast något 
som jag har upplevt som utmärkande för Husserls skrivsätt. Både subjektet och språket 
lägger således hinder i vägen för att kunna förverkliga de höga mål som sattes upp av 
Husserl. Tidigare i uppsatsen har jag skrivit att jag gör vissa avkall på Husserls stränga 
objektivitetskrav i min fenomenologiska ansats. Likaså gör jag det här i min reduktion 
av Husserl transcendentala jag, och erkänner att resultatet är beroende av det 
intentionala jaget men också av det individuella språket.  
 
4.4.2  Hoten mot den objektiva framställningen 
Fenomenologin handlar om att göra sakerna full rättvisa, d.v.s. de fenomen som görs till 
föremål för undersökningen. Enligt Husserl genomförs detta genom att tala utifrån 
sakerna, d.v.s. de skall beskrivas och inte tolkas. Heidegger inför som bekant element av 
tolkning i fenomenologin. Hur påverkar subjektets tolkning beskrivningen av objektet? 
Om vi utgår från Heidegger så är hans tolkningsbegrepp djupt förankrad i ontologins 
vara, d.v.s. det tolkande subjektet befinner sig redan som ett vara i den värld som 
subjektet tolkar. Problemet är att i Heideggers teori är subjektet inneboende i 
livsvärlden och kan alltså inte stå utanför objektet och skåda eller reflektera över det 
som subjektet undersöker. Därmed kan inte heller tolkningen äga rum. Subjektet är 
bundet till livsvärlden och avsäger de resurser som erbjuds i form av analys, tolkning 
och reflektion. Heidegger överger subjektet och hennes bearbetningsförmågor. 
 
Begreppet tolkning är naturligtvis något som helt förkastas av de ”objektiva 
vetenskaperna”. Allt som kan skada den rena objektiviteten förträngs eller ses som ett 
direkt hot - ett problem och inte en möjlighet. Värderingar är ett sådant hot. En objektiv 
framställning kan skyddas mot detta hot om all subjektivitet skalas bort vilket ofta leder 
till att subjektet försvinner helt och hållet. Vilket kan liknas vid Husserls 
transcenderande jag som töms på subjektivitet. Bergström däremot menar att forskare 
oundvikligen påverkas av sina värderingar, vilket enligt Myrdal kan undvikas om 
forskarens värderingar fastställs. Hur bär man sig åt för att ta reda på vilka 
värdepremisser en forskare utgår från? Om Israels definition är riktig, kan man då säga, 
som han själv gör i sin artikel, att vetenskapens objektivitet är oberoende av 
vetenskapsmannens objektivitet? Jag är inte klar över om här föreligger en motsägelse 
eller inte, eftersom jag är osäker på vad Israel avser med ”vetenskapsmannens 
objektivitet”. Men det är uppenbart att i hans egen definition av forskningens 
objektivitet spelar forskaren en nyckelroll: två eller flera forskare med samma 
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förutsättningar och kompetens skall ju kunna uppnå samma resultat då de tillämpar 
samma metoder på samma problem. Det är naturligtvis viktigt att skilja mellan 
objektivitet som egenskap hos en forskare och hos en forskningsprodukt, men det finns 
ett klart samband här mellan forskaren och forskningsprodukten. 
 
Anta slutligen att två forskare kommer till skilda resultat, då de tillämpar samma 
metoder på samma problem. Vilka slutsatser kan dras av detta? Betyder det att minst en 
av dessa undersökningar brister i objektivitet? Det går också att hävda t.ex. att de båda 
forskarna inte utgår från samma värderingar. Detta innebär att man alltid kan klara sig 
undan anklagelser för bristande objektivitet genom att säga att man utgått från en annan 
ideologi eller från andra värderingar än kritikern. För mig framstår detta som en 
utveckling som leder till relativism. 
 
Israel, Bergström och Popper menar att intersubjektivitet kan lösa 
objektivitetsproblemet. Det är svårt att få en objektiv framställning när det handlar om 
den enskilde forskaren, menar de. Värderingar och intressen är olika hos olika forskare 
vilka kan neutraliseras av varandra i en intersubjektivitetet. Israel betonar dock att 
forskare skall utgå från samma förutsättningar i en intersubjektivitet. Det finns dock 
oklarheter i Israels definition av ”intersubjektivitet”. Det sägs ju där att ”två eller fler 
vetenskapsmän med samma förutsättningar och kompetens skall kunna uppnå samma 
resultat när de tillämpar identiska regler, d.v.s. använder samma metoder” (1970, s. 67). 
Observera att det krävs inte i definitionen att forskarna skall uppnå samma resultat, bara 
att de skall kunna göra det. Frågan är nu vad som läggs in i ordet ”kunna” här? Logisk 
möjlighet? Principiell möjlighet? Faktisk möjlighet? Psykologisk möjlighet? Hur detta 
ord än tolkas blir definitionen av ”intersubjektivitet” ganska urvattnad. Anta att två 
forskare med samma förutsättningar och kompetens kommer till olika resultat, fast de 
använder samma metoder. Är deras forskningar intersubjektiva i Israels mening? Det är 
ju alltid möjligt att argumentera för att de aktuella forskarna kan eller skulle kunna 
uppnå samma resultat i någon mening, trots att de faktiskt inte gjort det. 
 
Kanske är det lättare att istället hålla med Mannheims uppfattning att det inte handlar 
om att undvika värderingar utan att bli medveten om dem och därigenom kunna 
kontrollera dem. Inse vilka konsekvenser de har på resultatet och framställningen. Detta 
behöver naturligtvis inte innebära att framställningen blir objektiv men utförd genom 
konstruktiv och inte subjektivistisk kritik. 
 
4.4.3  Sammanfattning 
Hur vi än presenterar och framställer våra undersökta objekt, så finns det alltid en 
människa bakom beskrivningen. Det är även ett subjekt som konstruerar det system av 
regler som objektiviteten vilar på. Det är således subjektet som står i centrum vid 
beskrivningen av objektet. Precis som vid subjektets bearbetning av objektet är det 
framträdande problemet även nu subjektsbegreppet. Enligt Husserl vävs det intentionala 
och det transcendentala jaget samman i subjektsbegreppet i denna avslutande fas. Det 
intentionala jaget behövs för att omvandla objektet till  ett fenomen men samtidigt 
önskar han reducera det till ett transcendentalt jag. Det är denna kombination som är 
svår att greppa. Problemet är att Husserl både vill ha subjektet och inte ha det. Det är 
hans höga objektivitetskrav på subjektet som leder till denna paradox vilken samtidigt 
närmar sig den ”objektiva vetenskapen” som han så uttryckligen invänder mot. 
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Som jag tidigare nämnt så gör jag vissa avkall på Husserls höga krav och därmed 
erkänna det intentionala jaget, det individuella språket, tolkningens inslag liksom 
värderingar och förutsättningar. Genom att titta bortom dessa faktorer och vända sig 
mot kärnan i de teorier som behandlat detta område är syftet detsamma. Nämligen en 
framställning av objektet som inte enbart baseras på en enskild subjektivistisk 
förståelse. För att undvika detta används ett medvetet subjekt. En medvetenhet om 
relationen mellan subjekt och objekt och en medvetenhet om subjektets makt över hur 
objektet framställs. 
 
4.5  Subjektets omvandling av objektet till fenomen 
 
Detta avsnitt utgörs av en sammanfattning där fenomenologins generalisering från 
likheter till helheter kommer att presenteras. Det kommer också riktas mot hur 
pedagogiken påverkas av det som den fenomenologiska reduktionen har genererat. Hur 
kan det resultat som presenterats ovan göras pedagogiskt användbart, d.v.s. vilka 
konsekvenser har det på lärande och undervisning som implicit baseras på relationen 
mellan subjekt och objekt. I följande avsnitt kommer även resultatet av reduktionen 
kopplas ihop med studiens syfte, som är att belysa subjektets roll i mötet med objektet. 
Som en följd härav lyder mina frågeställningar: Hur skall den lärande (subjektet) 
förhålla sig till objektet i en lärosituation? Vilka egenskaper ”bör” subjektet ha 
respektive inte ha i sin undersökning av ett objekt samt hur undviks en subjektivistisk 
förståelse av ett objekt? 
 
Det första steget som subjektet tar i förståelsen av världen börjar med en slags empirisk 
observation som är riktad mot hela fältet av möjliga fenomen. I början eftersträvas att se 
ting på ett särskilt öppet sätt och skapa en särskild sorts öppning gentemot tingen. 
Således söker första steget att undvika vissa slags redan färdiga definitioner. En fördel 
är att denna första öppenhet tillåter undersökningsfältet att vara vidsträckt och relativt 
strukturlöst. En sådan start kan förefalla paradoxal – en paradox som utgörs av frågan 
om hur subjektet kan se något överhuvudtaget utan att ha åtminstone en generell idé om 
hur hon skall betrakta ett ting. Men noggrann iakttagelse föregår klassificering och 
systematisering, och systematisering och klassificering är till för att komma efter det 
som objektet visar. 
 
Det första steget hos subjektets betraktande innebär att upphäva eller ta ett steg tillbaka 
från våra vanliga sätt att se, att bortse från gängse antaganden om tingen. Det eftersökta 
är det som är givet men också omedelbart. Medan objektet som subjektet ser således 
både kan vara sant och inte sant, kan subjektet inte i ögonblicket tvivla på att den är 
given. Relevanta och viktiga frågor i detta första steg, t.ex. om inte omedelbarhet är en 
opålitlig kunskapsbas, skall sättas åt sidan i syfte att få en skymt av det som subjektet 
senare kommer att se betydligt bättre. 
 
I en läroprocess, där exempelvis en student söker efter kunskap om ett fenomen, vänder 
sig studenten mot litteraturen i syfte att få svar på sitt sökande. Sökandet efter referenser 
håller sig i denna första instans enbart kring ”samlandet” av litteratur, d.v.s. ännu har 
ingen kritisk granskning ägt rum. Genom att lägga den kritiska hållningen åt sidan kan 
studenten mer öppet välja ut en referensram. Avsaknaden av det kritiska tänkandet leder 
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till att studenten inte direkt avvisar litteratur som utifrån ett medvetet subjekt kanske 
skulle betraktas som irrelevant. I detta skede sorterar således inte studenten bort de 
föremål som omger det föremål som blicken riktas mot i horisonten. Dessa omgivande 
föremål skall som bekant hjälpa till att avslöja föremålets egentliga identitet. Därför är 
det viktigt att dessa föremål får stanna kvar för att senare kunna utsättas för den kritiska 
och reflekterande tankehållningen. Det är dock den första instansen som gör att dessa 
omgivande föremål har en möjlighet att stanna kvar för bearbetning. Därför är denna 
första instans så viktig i relationen mellan subjekt och objekt, d.v.s. att exempelvis viss 
litteratur värderas och bedöms innan studenten får en möjlighet att göra en 
undersökning vilket kan leda till att relevanta perspektiv utesluts vilket i sin tur leder till 
ett mer subjektivistiskt angreppssätt på objektet. I denna första instans sker åskådningen 
ur ett perspektiv, från ett subjekt, men detta perspektiv kan breddas i dess öppenhet mot 
objektet. 
 
Inom ramen för denna allmänna inställning går vi över till steg två. Det är nu subjektet 
närmar sig objektet, i syfte att undersöka det. Det börjar således med det som visar sig 
och därefter förflyttar det sig reflexivt mot hur det visar sig. Den första frågan riktar sig 
mot undersökningsområdet. Vad är det subjektet skall undersöka? Mottot ”till sakerna 
själva” samt det första stegets öppenhet inför hela horisonten antyder att det existerar ett 
oändligt öppet fält som innefattar alla fenomen överhuvudtaget. Men om vi utgår från 
den värld som vi varseblir i konkreta situationer och undersöker det som visar sig i sin 
egen existens, så framträder något helt annat än mängder med partikulära förnimmelser. 
Det finns relevanta sammanhang mellan delarna samt områden som vid första anblicken 
är irrelevanta för undersökningens syfte men som vid en närmare undersökning kan 
tillföra viktiga komplement. På detta sätt så får subjektet tillgång till det undersökande 
objektets olika sidor och därigenom få en bredare och kanske mer objektiv förståelse av 
objektet. Poängen med detta steg är att förstå hur sammansatt och enormt detta oändliga 
fält är. Vid det här laget gör subjektet ytterligare ett val. Nämligen att inte bara ta 
partikulariteter i beaktande utan att även utforska objektets grundläggande drag. 
 
Om vi återgår till den fiktiva läroprocessen så skall nu studenten lämna betraktelsens 
skede och övergå till eftertanke. Det första steget har försett studenten med en horisont 
av litteratur. Vid en närmare titt så belyser endast en liten kvot av referensernas titlar 
exakt det objekt som studenten önskar undersöka. Hade studenten hoppat över det första 
steget så hade inte detta omfång av litterär bredd funnits, eftersom hon då enbart hade 
valt den litteratur vars titel direkt återspeglar syftet med undersökningen. Urvalet av 
litteratur kanske t.o.m. hade avgränsats till de titlar som indikerar en överensstämmelse 
med de svar som studenten önskar finna. Studenten vill således tillfredsställa sina 
direkta behov och inte i syfte att nå en förståelse av själva fenomenet för 
undersökningen. Då studenten öppnar pärmarna och börjar läsa med hjälp av reflektion 
och eftertanke, vidgas hennes perspektiv och objektet blir belyst från flera olika sidor. 
Studenten läser då även de teorier som hon inte hade läst om hon utgick från det rent 
subjektiva. Hon avfärdar således inte litteratur utifrån en subjektiv önskan om 
tillfredsställelse och förlorar därmed inte de referenser som kan öka förståelsen och det 
kritiska tänkandet. Ett kritiskt tänkande som baseras på relationen mellan subjekt och 
objekt och inte enbart utifrån den subjektivistiska förståelsen. Mångfalden skapar en 
förståelse som inte enbart baseras på det subjektiva, eftersom den inledande öppenheten 
försåg studenten med horisonter av litteratur vars uppgift är att tillsammans avslöja 
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fenomenets hela identitet, genom skapandet  av sammanhang och relationer. Det är 
således subjektet som är den som skapar sammanhang mellan horisontens olika föremål. 
Om studenten tar ett steg tillbaka och stannar kvar i den första instansen blir lärandet 
fragmentariskt med isolerade referenser utan några sinsemellan relationer eller 
sammanhang.  
 
I traditionell filosofi görs vanligtvis skillnad mellan objektet och det subjekt som har 
kunskap om objektet. Detta medför att subjektets upplevelse av objektet är en 
individuell subjektivistisk upplevelse som inte har någon relation till det faktiska 
objektet. Subjektet kan därmed enbart uppleva en enda sida av objektet. Denna 
distinktion har nu omvandlats till en korrelation mellan det som upplevs och sättet som 
det upplevs på, vilket låter subjektet uppleva objektets alla sidor.  
 
I det första steget har subjektet att göra med tingen, subjektets upplevelse är ”verklig”, 
medan subjektet i den reflekterande upplevelsen redan har stigit ut ur den ”verkliga” 
upplevelsen och börjat tänka på upplevelsen – vilket kanske antyder att subjektet i 
någon bemärkelse befinner sig utanför eller ovanför upplevelsen. Att tänka på en 
upplevelse förutsätter både någon form av upplevelse som själva dess stoff och någon 
sorts avstånd till detta för att kunna tematisera den. 
 
Husserl hävdar att intentionaliteten är det särdrag som gör det möjligt för fenomen att 
visa sig. Det objekt som har blivit undersökt av subjektet skall i slutskedet omvandlas 
till fenomen. Objektet är inte längre ett orört objekt och inte heller ett objekt som enbart 
vidrörts utifrån en subjektiv förståelse, utan hela horisonten har tagits i beaktande. Först 
då blir objektet ett fenomen. Villkoret för att det skall vara möjligt är att 
intentionaliteten är transcendental, enligt Husserl. Därigenom kan subjektet se bortom 
sina personliga intressen och avsikter och inte låta subjektiviteten styra ens lärande. 
Subjektet kan dock inte helt skala bort sin subjektivitet men reducera dess inverkan på 
undersökningen genom att medvetandegöra dem. Ett försök att begränsa det subjektiva 
och inte som ett försök att avlägsna det subjektiva från det objektiva. Att erkänna 
subjektet, men ett subjekt som i en läroprocess måste lämna det personligt subjektiva för 
att kunna möta objektet. 
 
Om vi åter igen vänder oss till studenten så erkänner hon både det intentionala jaget och 
det individuella språket i beskrivningen av objektet. På detta sätt skapas en acceptans 
för ett resultat som är pluralistiskt, d.v.s. inte i betydelsen av subjektivism och 
relativism, utan i betydelsen av att studenten kan se möjligheterna för fenomenet att 
framträda på och inte bara det faktiska tillståndet. Detta gör hon till följd av att hon 
vänder och vrider på fenomenen i sin stora mångfald. Mångfalden kan ge möjlighet och 
mening. Som i sin tur kan ge ökad insikt. 
 
4.5.1  Sammanfattning 
Hur skall då den lärande (subjektet) förhålla sig till objektet i en lärosituation? Vilka 
egenskaper ”bör” subjektet ha respektive inte ha i sin undersökning av ett objekt samt 
hur undviks en subjektivistisk förståelse av ett objekt? Dessa frågeställningar skall jag 
nu mer konkret besvara. 
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Om subjektet går från betraktelse till eftertanke kan hon nå en framställning som visar 
det undersökande objektets möjligheter och därigenom öka förståelsen och 
kunskapsutvecklingen. Detta uppnås genom kombinationen av det omedvetna subjektets 
öppenhet och det medvetna subjektets kritiska tänkande som erkänner de subjektiva 
inslagen genom medvetenhet om sin egen subjektivitet. Kombinationen av det 
omedvetna skådandet och det medvetna kritiska subjektet leder till ett resultat som är 
baserat på flera perspektiv och inte enbart utifrån en subjektivistisk förståelse av 
objektet.  
 
Hur den lärande ska förhålla sig till objektet handlar således om subjektets egenskaper, 
vilket i sin tur har betydelse för subjektets förståelse. Subjektets roll i mötet med ett 
subjekt har således en pedagogisk relevans då det påverkar kunskapsutvecklingen. Det 
är viktigt att den lärande inser sin roll i relationen till objektet. Om den lärande helt 
utesluter subjektets förmågor leder det till ett fragmentariskt lärande. Isolerade 
kunskapsbitar utan några sinsemellan relationer och sammanhang, eftersom subjektet är 
uteslutet som annars är den som skapar sammanhang. Denna form av lärande kan 
relateras till det omedvetna subjektets öppenhet, där subjektets förmågor inte bejakas. 
Detta subjekt utan subjektiva faktorer bejakas av de objektiva vetenskaperna som 
därigenom kan undgå relativism och subjektivism. För att undvika detta fragmentariska 
lärande och istället skapa relationer och sammanhang mellan de olika kunskapsbitarna 
krävs det medvetna subjektets kritiska tänkande. Den plattform som det betraktande 
omedvetna subjektets öppenhet har skapat är däremot av stor betydelse för att det 
eftertänksamma medvetna subjektet skall undgå en subjektivistisk förståelse. Det 
medvetna subjektet utgår nu från en plattform bestående av flera perspektiv som inte 
tillkommit utifrån ett rent subjektivt tänkande. Om denna pluralistiska utgångspunkt 
hade uteblivit hade det medvetna subjektet kritiserat utifrån en subjektivistisk position. 
Om den lärande i detta fall förblir i den subjektiva sidan kritiseras då objekten utifrån 
rent subjektivt personliga omdömen, som leder till en avsaknad av konstruktiv kritik. 
Man avböjer och avslår objekt baserad på subjektiva ställningstaganden. 
Konsekvenserna av att stanna kvar i det subjektiva respektive det objektiva blir 
liknande. Båda varianter hindrar lärandets utveckling. Det omedvetna subjektets 
öppenhet och det medvetna subjektets kritiska tänkande är således inte en dualism. 
Utifrån en dualistisk ståndpunkt leder det första till subjektivism medan det andra leder 
till objektivism. Det är istället kombinationen mellan de två som är ett nödvändigt 
villkor för lärande och kunskapsutveckling. 
 
4.6  Den fenomenologiska metoden 
 
Eftersom denna studie handlar om relationen mellan subjekt och objekt var det av vikt 
att mitt val av perspektiv kunde relateras till detta ämne, d.v.s. att perspektivvalet 
innehöll problematiken mellan dessa två begrepp samt tog fasta på deras korrelation. I 
fenomenologin via Husserl, Heidegger och Merleau-Ponty fann jag ett perspektiv som 
kunde åskådliggöra detta. De har divergerande uppfattningar om subjektsbegreppet och 
hur det skall förhålla sig till objektet. Olikheterna kommer tydligast fram i de 
ontologiska, epistemologiska och existentiella inslagen. Även om deras uppfattningar 
skiljer sig åt så är deras grundidé densamma, nämligen att finna ett subjekt som kan 
möta och hantera världen – det objekt som subjektet önskar undersöka – och skapa en 
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förståelse som inte baseras på det personligt subjektiva, men som ändå erkänner 
subjektets delaktighet och förmågor.  
 
Med ett fenomenologiskt perspektiv upplöses därmed den distinktion som ofta görs 
mellan subjekt och objekt. I fenomenologin existerar istället ett beroendeförhållande 
mellan subjekt och objekt – mellan medvetandet och föremålen. I fenomenologin skall 
vi rikta tanken mot objekten och låta dem tala direkt till subjektet, en korrelation mellan 
subjekt och objektsidan. Därmed fick jag en relation mellan val av problem/ämne och 
val av perspektiv. När jag kom till valet av den metodiska ansatsen var det en 
självklarhet att även denna skulle vara inbegripen i ämnet och perspektivet. Därför blev 
den fenomenologiska metoden självskriven. Studiens fenomenologiska inriktning skall 
på detta sätt existera som en röd tråd från början till slut och vävas in i mitt förhållande 
till uppsatsens alla delar.    
 
Många ämnen lär man sig bättre genom ett praktiskt utförande än genom abstrakta 
studier. Användningen av fenomenologi som filosofi och metod startade i abstrakta 
studier. Genom att studera de fenomenologiska tänkarna och deras kritik gavs 
information om historien, undersökningars struktur och de metodologiska 
förutsättningarna för fenomenologin. Att lära sig bakgrunden och att etablera ett 
sammanhang är också viktigt för själva förståelsen av ämnet. Don Ihde (2000) uttryckte 
det däremot på följande sätt: ”Utan att utöva fenomenologi kan det vara praktiskt taget 
omöjligt att förstå fenomenologi” (s.11). Jag kan till viss del hålla med honom. Utan ett 
praktiskt utövande kan fenomenologins grundläggande drivkraft och innebörd riskeras 
att missförstås eller i värsta fall gå en helt förbi. 
 
Jag har läst delar av Husserls, Heideggers och Merleau-Pontys verk, och därigenom 
försökt förstå bakgrunden, idéen och filosofin som ligger till grund för den 
fenomenologiska metoden. Heidegger själv erkände att trots att han noga läst Husserls 
huvudverk, så kunde han inte till fullo förstå fenomenologin förrän han lärt sig att ”se 
fenomenologiskt” (1998, s 124).  
 
Utifrån abstrakta studier försökte jag skapa mig ett fenomenologiskt seende, vilket jag 
försökte behålla under hela arbetets gång. Jag försökte således att införliva 
fenomenologin i mitt tänkande och angreppssätt. Detta innebar ett ständigt 
ifrågasättande av mig själv i mitt tänkande och i mina handlingar. Är detta verkligen ett 
fenomenologiskt perspektiv? Förtränger jag den fenomenologiska ambitionen i syfte att 
skapa ett fenomen som jag personligen önskar att det skall vara eller bli? Det handlar 
således även här om relationen mellan subjekt och objekt. Hela mitt arbetssätt kan 
relateras till det undersökande objektet. De frågor som studien behandlar blir också de 
frågor som jag utsätts för på grund av mitt perspektivval och metodiska ansats. 
Relationen mellan subjekt och objekt är som bekant centrala i fenomenologin. Fördelen 
blev att jag lättare kunde väva samman problemformulering, syfte, teori, perspektivval, 
metod, resultat och diskussion. Denna fördel kunde däremot också vara en nackdel i 
vissa sammanhang, då det ibland var svårt att hålla isär perspektiv, metod och ämnet för 
studien. Att tänka fenomenologiskt innebär inte att studien skall leda till ett 
fenomenologiskt resultat! Då jag som subjekt angriper objektet med en fenomenologisk 
metod innebär inte att studiens svar på frågan om relationen mellan subjekt och objekt 
skall överensstämma med den fenomenologiska uppfattningen om deras relation. Jag 
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som aktivt undersökande subjekt är inte samma subjekt som jag behandlar i studien, 
utan subjektet i studien är ett objekt för mig. Ett objekt som jag som subjekt riktar mig 
mot. Denna distinktion anser jag är viktig att poängtera, inte minst för mig själv.  
 
Självklart är mitt resultat en följd av mitt fenomenologiska perspektiv och 
tillvägagångssätt. Om jag hade utgått från ett dualistiskt synsätt på subjekt-objekt 
relationen hade givetvis resultatet sett annorlunda ut. Därför är mitt resultat inte heller 
generaliserbart eftersom jag medvetet intagit ett specifikt perspektiv på studien. 
 

5  Avslutande reflektion 
 
Syftet med denna studie var att undersöka subjektets roll i mötet med objektet, vilket 
gjordes utifrån en uppfattning om att kunskap är ett uttryck för att den vetande 
(subjektet) begriper det kända (objektet). Fokus lades på subjektsbegreppet eftersom det 
är subjektet som avgör om kunskapsproduktionen i mötet med objektet resulterar i 
subjektivism eller objektivism. Utifrån ett fenomenologiskt perspektiv kunde dessa två 
alternativ ersättas med ett tredje – korrelationen mellan det subjektiva och det objektiva, 
mellan subjekt och objekt. Denna korrelation uppstår genom kombinationen mellan det 
betraktande omedvetna subjektet som vidgar perspektiven och det eftertänksamma 
medvetna subjektet som når en förståelse via reflektion och kritiskt tänkande.  
 
Bakgrunden och inledningen till denna studie startade emellertid utifrån tankar kring 
objektivitet, därför skall jag avsluta med en återblick och några reflektioner över 
begreppet objektivitet. Vad menas närmare bestämt med att en framställning är 
objektiv? Distinktionen mellan objektivitet och subjektivitet har en praktisk användning. 
I praktiken drabbar anklagelsen för subjektivitet bara sådana bedömningar, som är 
betingade av speciella tillstånd hos speciella subjekt. Då man i sådana fall talar om 
objektivitet och subjektivitet, tänker man närmast, tror jag, på känslor och intressen, 
som bestämmer bedömningen. Denna kan dessutom ha andra betingelser, som kan 
medföra ett underkännande eller ifrågasättande av den, t.ex. bedömarens svaga 
begåvning, bristande erfarenhet, onyktra tillstånd o.s.v. Allt detta är också mer eller 
mindre speciella tillstånd hos speciella subjekt, tillstånd, som allmänt anses kunna 
snedvrida bedömningen eller göra den helt oriktig. Man säger emellertid knappast, att 
en obegåvad, sjuk eller berusad person brister ifråga om objektivitet vid bedömningen. I 
båda fallen har vi ändå att göra med kriterier för underkännande eller ifrågasättande av 
en återgivning eller bedömning o.s.v. Det skulle innebära en saklig förenkling, om man 
i båda fallen talade om subjektivitetskriterier. 
 
Objektiva bedömningar föredras framför subjektiva, åtminstone enligt idealen både då 
det gäller vetenskaplig framställning av rent teoretiska fakta och då det gäller 
värderingar av företeelser. Emellertid håller många ändå fast vid ett direkt 
objektivitetskriterium och låter sig inte nöjas med bara subjektivitetskriterier. Man 
antar, att den av oss oberoende, ”objektiva” yttervärlden är en och att därför objektiva 
återgivanden och bedömningar måste överensstämma med varandra. Om nu 
utrensningen av bedömningar enligt subjektivitetskriterierna – och andra kriterier för 
underkännande – ändå inte leder till rimlig samstämmighet, kan man frestas mena, att 
objektivitet i den mening man åsyftar ändå inte uppnåtts och kanske aldrig kan uppnås 
på det område det gäller. Den intersubjektiva överensstämmelsen är många gånger svag. 
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Objektiviteten är ett ideal, som man närmar sig genom utrensning av all slags 
subjektivitet. Den sanna, objektiva, och verkliga världen är en och endast en, även om 
iakttagarnas subjektiva uppfattningar av den skiftar. Den objektiva uppfattningen måste 
vara blott en och vara gemensam, liksom yttervärlden i sig själv är en och densamma, 
oberoende av de uppfattande subjekten. En intressant fråga är vilken betydelse och vilka 
konsekvenser det objektiva tänkandet har för lärandet. 
 
Innebörden i den fenomenologiska intentionalitetsteorin är att subjektet alltid är riktat 
mot något annat än sig själv, vilket genererar en process som pågår mellan subjekt och 
objekt. I denna teori används begreppen ”noema” och ”noesis”, där ”noema” motsvarar 
föremålet (objektet) för subjektets tänkande medan ”noesis” är själva 
medvetandeprocessen som gör att subjektet riktar tanken mot objektet. Från en 
fenomenologisk synvinkel skulle därmed naturvetenskaperna kunna kallas de 
noematiska vetenskaperna, eftersom deras objektivitetsområden i första hand berör 
objektkorrelat. Från de noematiska vetenskapernas egen synvinkel, är det inte så viktigt 
hur ett givet undersökningsfält förhåller sig till mänsklig intentionalitet. Däremot kan 
detta fokus på noemat tillåta att de noetiska frågorna undanträngs. Vetenskapens praktik 
utgör för fenomenologin en form av, och en utveckling av, mänsklig intentionalitet. En 
viktig fråga är sålunda hur betraktaren är och kan vara intentionalt relaterad till ett 
fenomen; detta kan i samtida vetenskapliga sammanhang utgöra ett oerhört komplext 
problem. 
 
Om naturvetenskapen kan kallas för en noematisk vetenskap, så skulle 
samhällsvetenskaperna kunna kallas noetiska vetenskaper. Anledningen är att 
samhällsvetenskaperna istället lägger fokus på det problemfält som handlar om bildande 
av mänsklig mening. Å andra sidan är det samhällsvetenskaperna som ofta kritiseras för 
att inte vara en objektiv vetenskap utan istället på gränsen till en subjektiv. Jag kan 
också föreställa mig att det fenomenologiska arbetet inom samhällsvetenskapen är mer 
välkänt och utvecklat än inom naturvetenskapen eftersom fenomenologin erkänner 
subjektet och människans medvetande som grund och utgångspunkt för kunskap. Därför 
är fenomenologin ett intressant perspektiv att använda i naturvetenskapliga 
sammanhang, där det inte går att bortse från subjektet och forskarens roll gentemot det 
undersökande objektet. En framtida forskning som lägger fokus på och utgår från 
lärandet som sker mellan subjekt och objekt kan leda till nya aspekter inte bara inom 
naturvetenskap utan även inom det pedagogiska området. Ett fokus som kan vidga 
perspektiven och angripa pedagogiska problem utifrån nya aspekter, där en 
undersökning av subjektsbegreppets relation till objektet blir en nödvändighet och en 
möjlighet för nya lösningar. 
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