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Till

Axel Ringborg, till minne
Margit Ringborg

Abstract
The main purpose of the thesis is: on the basis of an analysis and interpretation
of Plato´s Dialogues, to describe his personal characteristics in its relation to
his pedagogic reality, and, on the basis of these descriptions, to analyse and
interpret his teaching methods as a result of two different processes.
The scientific perspectives of the thesis are inspired by hermeneutic philosophy
of history and especially by the theories of Paul Ricoeur and Hans-Georg
Gadamer. Furthermore, the perspective is grounded on three concepts of
pedagogics, by the help of which both explicit and implicit pedagogic processes
are analysed. In order to interrelate the interpretations
some analytical and interpretational models have been used, based on Ricoeur´s
mimesis concept and his theory of narrative identity.
The final interpretations maintain that a particular line runs through Plato´s
teaching, and that its goal is intellectual autonomy and a change in the pupil´s
whole view of the world, which implies a fusion between intellect and
existential experience. This line shows that Plato teaches in both a sensual and
spiritual dimension and that these processes, though contrasted,
function in parallel. The goal of intellectual autonomy demonstrates how Plato
breaks with his culture and by doing so recommends solitude - something quite
revolutionary in an age when the group, a strong sense of community and of
being one of Us sets its stamp on everyones mentality. An interpretation of the
Symposium shows how any change in world view calls for a combination of
existential experience and thought. The main principal features in Plato´s
teaching methods are presented as preparation, change, liberation and wisdom.
Key words: The Ancient Greece, Plato´s Dialogues, pedagogic processes,
immanent pedagogics, philosophical pedagogics, changed view of the world

Tack till ....
Avhandlingen tillägnas mina föräldrar, Axel Ringborg, till minne och Margit
Ringborg. Tillägnandet faller sig naturligt då de har haft en stor betydelse, inte
endast för att de har gett mig livet, utan också för att de har gett mig den
vägledning genom livet som har varit värdefull. De har genom sin humanism,
sina fria uppfostringsmetoder och sitt stöd för mina intellektuella intressen
gjort det möjligt för mig att gå mina egna vägar. De har haft en intuitiv
pedagogisk förmåga, vilket bidragit till att de uppfostrade oss barn med
utgångspunkt från vilka vi var som små individer. Mina föräldrar har gett mig
styrkan att gå vidare och förstå att hinder är till för att komma över. Något
som har bidragit till att jag aldrig har fastnat i det som jag vantrivts med eller i
det invanda.
Den utvecklingsprocess en pedagogikhistorisk forskare genomgår under sin
doktorandutbildning bidrar till en förvärvad medvetenhet om den betydelse
människor som levde förr har för de individer som kommer efteråt. Denna
medvetenhet är fantastisk att nå, men också förknippad med en viss sorg. Den
person jag helst av allt vill tacka, förutom mina föräldrar, kan jag inte tacka.
Det är Platon själv. Ett tack som ändå känns viktigt att uttala.
En uppmaning i juni 1996 från min handledare professor Per-Johan Ödman
- Läs Platon! - blev upptakten till ett drygt fyra år långt arbete med att analysera och tolka Platons skrifter. Jag frågade inte Per-Johan varför jag skulle
läsa Platon. Trots att jag inte kunde sätta honom i samband med det projekt jag
var engagerad i började jag att läsa Gästabudet. Min tanke var att Per-Johan
säkert hade ett gott skäl till sin uppmaning. Denna tanke illustrerar den relation
som jag har haft till honom under årens lopp. En relation som bygger på tillit.
Ända sedan första gången jag närvarade på en av hans kurser i pedagogikhistoria vid Stockholms universitet har jag känt denna tillit. Vi är inte och har
inte alltid varit överens om allt vad gäller innehållet i min avhandling. I
slutändan har han dock alltid haft rätt, nästan alltid! Tack Per-Johan för att du
aldrig har handlat på ett sätt som fått mig att tappa tilliten.
Det som betytt mest för mitt vardagliga avhandlingsarbete är de träffar och
samtal både i Stockholm och i Gävle som jag har haft tillsammans med ElseMaj Falk. Icke att förglömma alla telefonsamtal. Tack för många av dina kloka
råd och konstruktiva kritik av mitt avhandlingsmanus. Speciellt för dina
påpekanden av de små och irriterande detaljerna som jag stundom har haft
svårt att förlika mig med och skjutit framför mig. Många gånger har du
effektivt fått ner mig på jorden.
Under åren är det fler än Per-Johan och Else-Maj som varit betydelsefulla.
Ola Halldén, samt projektledarna för projektet Filosofi med Barn vid
Stockholms universitet gav mig tillfället att beträda den filosofiska pedagogikens marker. Tack!. Jonas Niklasson vill jag ge ett tack för djupa, intres-
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santa och oförglömliga filosofiska samtal varje dag under projekttiden på pendeltåget till och från Upplands Väsby.
Av dem som varit betydelsefulla på Lärarhögskolan i Stockholm, vill jag
speciellt tacka Kent Hägglund och Jannis Garefalakis, som båda visat ett
genuint intresse för den grekiska antiken och Platon. Både Kent och Jannis har
dessutom läst mitt manus ett antal gånger och kommit med kritik som varit till
stor hjälp. Dessutom vill jag tacka dig Jannis för att du hjälpt mig med grekiskan.
Jag vill tacka samtliga medlemmar i forskningsgruppen Pedagogikhistoria
och tolkningsteori (PH-gruppen). Det är några jag vill ge ett speciellt tack.
Peter Emsheimer, Agneta Linné, Ruth Rajamaa och Monica Ellheden-Schedin
för konstruktiv kritik som jag inte alltid har tagit emot reservationslöst och
med glädje, men som med tiden visade sig vara riktig.
Tack Ralf Sandberg för dina inspirerande sammanfattningar och metaforer i
början av mitt avhandlingsarbete och Margareta Matovic för din historiska
kunskap och ditt intresse.
Till dem utanför forskningsgruppen vill jag tacka Eskil Franck och Staffan
Selander, för att de trots hög arbetsbörda läste mitt manus och gav värdefulla
synpunkter. Ett speciellt tack vill jag ge till Staffan Carlshamre vid Stockholms
universitet och Göran Linde vid Lärarhögskolan för konstruktiv kritik av mitt
manus. Övriga jag vill tacka är Boel Englund och Marja Schuster för visat
intresse och läsning av mitt manus. Kurt Tärnlund för spännande diskussioner
om hermeneutik.
De som har lagt ner tid och arbete på att läsa mitt arbete och som har kommit med synpunkter är naturligtvis mycket viktiga. Det finns dock människor
som är nödvändiga för ens välbefinnande, dem som inte är direkt involverade i
avhandlingsarbetet. Dem som man pratar med om annat: väder och vind,
dåliga och bra TV-program, fotboll, dokusåpor, barndomsminnen, livet efter
döden mm. Jag vill skänka ett speciellt tack till dem som jag har haft ett socialt
liv tillsammans med på Lärarhögskolan det senaste året. Utan kaffestunderna
hade avhandlingsskrivande kombinerad med heltidstjänst som lärarutbildare
blivit nästintill oöverstigligt. I vilket fall hade det blivit bra mycket tråkigare.
Tack alla! Ett speciellt tack till Bengt Larsson, Åke Hallström och Monika
Olofsson för alla pratstunder och stöd.
Paul Ricoeur skriver i ett av i sina verk om att andra är med och skriver en
individs livshistoria och har betydelse för formandet av hennes identitet. Alla
som finns med i det här förordet har haft denna betydelse. Men det finns dem
man aldrig glömmer. Genom den vänskap som uppstår, sker genomgripande
transformeringar av ens sätt att se på tillvaron. Tack Kenneth, Mikael, Bosse,
Thomas, Bengt och Jonas.
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Andra som fortfarande är delaktiga i min livshistoria, men som inte ställer
tillvaron på ända, utan ger ro och trygghet är Karl-Axel, Gull-Marie, Stefan,
Thomas, Benny, Kristoffer, Kristina, Kim och Angelica.
Naturligtvis går ett tack till de lärarutbildare som jag har ett nära samarbete
med och de studenter som jag har mött på kurser och genom handledning
under de sista två åren på grundskollärar- och gymnasielärarlinjen och
magisterprogrammet på Lärarhögskolan. De har fått mig att se mer realistiskt
på bildning, utbildning och uppfostran.
Jag vill speciellt tacka Ann-Sofie Bourghardt som delade med sig av sin
långa erfarenhet som lärarutbildare vid ett tillfälle då jag bäst behövde den.
Mina doktorandstudier har finansierats av Lärarhögskolan i Stockholm
genom en två-årig doktorandtjänst och anställning som lärarutbildare.
Tack Lärarhögskolan i Stockholm.
.
Fittja och Konradsberg den 3 februari 2001
Monika Ringborg
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Prolog
Atenaren Platon (427-347 f Kr) som vid sin födelse fick namnet Aristokles
efter sin farfar, av Ariston och Perektione (Platons föräldrar), avled på en
bröllopsfest för cirka 2 347 år sedan. Efter sin död efterlämnade Platon ett
stort antal dialoger till eftervärlden. Förutom Aristoteles verk är det nog
knappast något antikt verk som har studerats så ingående som Platons skrifter.
I dag finns en vital forskning kring honom och hans vetenskapliga gärning
speciellt inom filosofin. Nya översättningar ersätter gamla.
Vad är det då som gör att Platon fortfarande berör, fascinerar och intresserar. Man kan ju tycka att hans verk en gång för alla borde vara uttömda på
information. Efter att ha läst och bokstavligen levt med hans dialoger dygnet
runt, sommar som vinter under fyra år, har jag ett bland många svar - hans
dialoger lever. Genom att de lever, gör också Platon fortfarande det. Ämnena
som tas upp är fortfarande aktuella. Vi ställer samma frågor, fast får andra
svar. Dialogerna är en outtömlig källa för den som fokuserar på existentiella
frågor, som vill lära känna mänskligt beteende och som vill få en inblick i
andra värden än de materiella. Dialogerna är mästerliga samtalspartners. Därför att man går vidare med en känsla av högre visshet för varje gång man läser
om en dialog.
Vad är det då som bidrar till denna outtömlighet? Ett svar som jag kan ge är
att de är skrivna på ett speciellt sätt och att de är pedagogiska. Jag skulle till
och med vilja drista mig till att säga att de är tredimensionellt pedagogiska.
Vid de första läsningarna ser man endast en dimension, vid de efterföljande
läsningarna två dimensioner och vid flertalet läsningar börjar man till slut se
den tredje dimensionen. Det handlar dock inte om något linjärt förflyttande
från de två första dimensionerna till den tredje dimensionen. Den skapar ett
större djup och en rymd än så. Och på samma sätt som konstnären skapar en
illusion av rymd i sin tavla som betraktaren ser på gör också läsaren av Platons
dialoger. Skillnaden är emellertid att betraktaren på en gång ser den, medan
läsaren behöver tid på sig.
*
De flesta forskningsprojekt har ofta en lång tillkomsthistoria, fastän det sista,
det som resulterar i en avhandling kan verka fristående från det en forskare
tidigare har sysslat med. Ett forskningsprojekt kan även ha en egen historia i
individens tankevärld långt innan det uttrycker sig i konkret handling. I mitt
fall är det en lång historia bakom och den är inte speciellt rätlinjig.
Fram till juni 1996 hade jag aldrig läst någonting varken av eller om Platon.
Jag hade inte ens hört talas om sokratisk samtalsmetod. Jag fick uppmaningen
att börja läsa Platon och började med att läsa Gästabudet, därför att det var den
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enda dialog som inte var utlånad på biblioteket. När jag läst klart fick jag en
upplevelse av att något märkligt hade hänt, vilket fick mig att gå vidare, utforska relationen genom att läsa mer. Rådet jag fick av Per-Johan Ödman att
läsa vad andra skrivit om Platon följde jag dock inte på det stadiet. Jag ville
bilda mig en egen uppfattning, ville lära känna honom på egen hand. Efter
ungefär ett år började jag att läsa andras tolkningar och började att försvara
honom mot alla kritiker. Genom att jag började läsa hans dialoger utan att
först ta del av andra forskares tolkningar resulterade detta till ett vetenskapligt
närmande till mitt forskningsområde som kan diskuteras.
Vägen till ett vetenskapligt förhållningssätt till Platons dialoger blev lång då
jag länge ansåg att de först och främst skall upplevas, inte kritiseras sönder
eller kallt analyseras in i minsta detalj.
Paul Ricoeurs och Per-Johan Ödmans hermeneutik har dock fått mig att inse
att vetenskaplighet och en nära relation till sitt ”forskningsobjekt” inte utesluter
utan befruktar varandra. Men man måste var mogen nog att få sin bild av
någon ifrågasatt utan att för den skull överge den bild som har framträtt och
som berikar helheten. Vad det handlar om är att man som forskare bör ha en
respekt för Platon, hans tänkande och för den tid han levde i. En respekt som
handlar om att i största möjliga mån försöka förstå ideér i ljuset av hans egen
tid, dess ideér och uppfattningar som utifrån vårt moderna demokratiska synsätt kan verka stötande.
Platon har efterlämnat ett arv, sina dialoger vilka måste förstås utifrån den
tid han levde i. Filosofen Paul Ricoeur skriver mycket om etik och moral i
samband med sin teori om begreppet narrativ identitet. Ett samhälles narrativa
identitet innehåller etik och moral i relation till det arv som det förvaltar.
Platon är för mig inte bara en person som levde för ca 2 300 år sedan. Han är
en människa som fortfarande lever genom sina tankar som format en del av de
ideal vi än idag lever efter.
Mitt närmande till Platon och hans dialoger har alltså bidragit till ett förhållningssätt gentemot honom som kan tolkas som ett subjektivt förhållande till
mitt forskningsämne, men som skall tolkas som en respekt för hans integritet
som om han levde idag.
*
Eftersom min akademiska hemvist är Lärarhögskolan i Stockholm bör undersökningen och dess resultat ses som ett bidrag till lärarutbildningen, likaväl
som till forskningssamhället i sin helhet. Många avhandlingar som skrivits av
forskare på Lärarhögskolan och getts ut på HLS förlag är sådana bidrag.
När jag skriver det här, är min avhandling snart färdigskriven och prestationsångesten ligger på lur. Den blir inte mindre med tanke på att tre av
mina f d doktorandkollegor1 vilka har haft Per-Johan Ödman som handledare,
1

Else-Maj Falk, Peter Emsheimer och Ing-Marie Parszyk.
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varav två av dem har ingått i den forskargrupp som jag tillhörde under ledning
av honom2 har disputerat under de senaste åren. Deras avhandlingar utgör
viktiga bidrag till lärarutbildningen, på så sätt att de är till nytta för både
studenter och lärarutbildare. Jag försöker att se min avhandling utifrån och
fråga mig om den kan vara till nytta och i så fall till vilken.
Under höstterminen 1998 började jag att undervisa för första gången på en
högskola. Sedan dess har jag lärt mig en hel del av mina fel och brister, inte
minst av den kritik jag fått av de studenter som jag har mött och som bidragit
till att min planering av undervisningen har genomgått radikala förändringar.
Samtidigt har denna kritik stärkt min uppfattning om vikten av kunskapssökandets frihet.
Förutom den kritik studenterna har framfört och som förändrat min planering är det speciellt två av avhandlingarna, vilka mina f d doktorandkollegor
Else-Maj Falk och Peter Emsheimer har skrivit, som har gett mig en större
förståelse för mitt sätt att undervisa och förhålla mig till studenterna3. Praktik
och teori har alltså fått mig att nå större förståelse. Min insikt är att ett öppet
förhållningssätt till andras tolkningar om hur studenterna upplever oss bidrar
till ett medvetandegörande och också en frigörelse som lärarutbildare. Speciellt
då vi tror oss veta vad studenterna behöver eller snarare vad de inte behöver.
Emsheimers samtal med tretton studenter visar att de vill ha påverkan, som de
sedan kan förhålla sig olika till4. Något som jag själv har erfarenhet av då jag
har undervisat med utgångspunkt från det fria kunskapssökandet. De vill helt
enkelt inte ha frihet först. Att de vill ha påverkan, kan tolkas som ett resultat
av en alltför styrd grund- och gymnasieskola5. Men hur förändrar man studenternas önskan utan att slå sönder allt de har lärt sig att tro på? Hur långt skall
vi lärarutbildare gå dem till mötes? Borde vi inte sitta inne med sådana kunskaper att vi måste få ett visst handlingsutrymme och att vi faktiskt vet bäst
(ibland). En pedagog är skolad att se utvecklingspotentialer hos elever. Detta
gäller även lärarutbildares skolning när det gäller studenternas potential. Kanske är det så att vi måste gå emot studenternas vilja och begränsa deras frihet
och delaktighet, för att skapa en annan slags frihet - kunskapssökandets frihet.
Så vad kan en avhandling om Platon och hans pedagogik ge lärarutbildare
och studenter som de kan ha nytta av under sin tolkning av undervisning och
kurslitteratur i lika hög grad som Falks och Emsheimers avhandling ger? Det
går naturligtvis inte att svara på, eftersom det är först då avhandlingen har
blivit läst och tolkad av andra, som svaret kan ges. Vad jag här kan redovisa är
2 Forskningsgruppen

Pedagogikhistorisk forskning och tolkningsteori (PH-gruppen) är numera
upplöst i och med Per-Johan Ödmans pensionering samt i och med den nyligen genomförda
omorganisationen på Lärarhögskolan i Stockholm.
3 Falk, 1999, Lärare tar gestalt, Uppsala Universitet, Uppsala; Emsheimer, 2000, Lärarstudenten som subjekt och objekt, Stockholm, HLS Förlag AB.
4 Emsheimer, 2000.
5 Se Emsheimer, 2000.
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min önskan och min intention. Den utgår från mitt eget möte med Platons
skrifter och den tid han levde inom och det levnadssätt som också var hans eget
för mer än 2 300 år sedan. Det har varit ett viktigt möte för mig personligen.
Läsningen har bidragit till min egen självbildning genom dialogernas pedagogiska struktur. Min önskan är därför att lärarutbildare och studenter skall
läsa min avhandling och få lust och inspiration att börja läsa Platon. Det är läsningen av honom som skapar växten, bildningen och det förändrade perspektivet, inte min avhandling. Mitt möte med Platon är just mitt och ingen
annans möte. Därför är det inte möjligt att ge läsanvisningar om hur man skall
studera Platon eller ens hur han skall tolkas med utgångspunkt från det
pedagogiska perspektivet.
Framför allt hoppas jag att Platon, äntligen, skall få den plats inom den
pedagogiska utbildningen som han faktiskt förtjänar. Det är tolkarna av hans
skrifter som gjort honom jämförbar med sovjetkommunister, anti-demokrater
och nazister. Något som kan ha bidragit till att han inte har någon plats inom
det svenska demokratiskt uppbyggda utbildningssystemet. Slutsatsen att hans
pedagogik avvisats och fortfarande avvisas är lätt att dra, med tanke på att en
försvinnande del av den pedagogiska forskningen handlar om hans pedagogik.
Det går att tolka honom på annat sätt och undersöka pedagogiken genom
alternativa metoder. Min avhandling redovisar en av dessa alternativa tolkningar, därför att jag från början läste honom utan förkunskap om andras tolkningar. Mitt beslut att inte följa den mer eller mindre tydliga uppfattningen om
hur man som pedagog och lärarutbildare skall (bör) tolka honom, samt mitt
beslut att inte låta mig styras av den filosofiska forskningens tolkningar av hans
pedagogik har gett upphov till andra tolkningar.
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Del ett
Bakgrund

Kapitel ett
Utgångspunkter
Ställningstaganden vad gäller studiet av Platon
Man kan inte läsa Platon utan att bli berörd. Det finns nog de som lägger ifrån
sig hans dialoger för att aldrig öppna dem igen med orden: Platon har ingenting att säga mig. Men många fångas av språket, samtalet och personskildringarna och fortsätter att läsa. Om man tillhör den senare sortens läsare kan
man läsa hans texter på olika sätt: som skönlitterära, som filosofiska eller som
historiska texter. Men ingen som bestämt sig för att läsa honom kommer undan
alla frågor som uppstår förr eller senare. Frågor som har olika karaktär
beroende av vem som läser och i vilket syfte. Ofta är frågorna av existentiell
karaktär.
Har man bestämt sig för att forska på Platon är man tvungen att göra vissa
ställningstaganden. Man måste avstå från den vanliga läsarens frihet att läsa och
tolka som hon vill. Istället måste man börja behandla texterna på ett speciellt
sätt. De är skrivna för cirka 2 300 år sedan i ett visst sammanhang och under
en viss tid. Något som måste beaktas för att risken till anakronism inte uppstår.
Viktigt att beakta är också att man inte är ensam om att forska på Platon och
att det finns olika uppfattningar och olika tolkningar gjorda om honom och om
hur forskningen bör gå till. Det går alltså inte att läsa Platon hur som helst.
Det är viktigt att utgå från den vetenskapliga disciplin man tillhör och ställa
dess ämne och terminologi i relation till den tidigare forskningen. Trots dessa
beaktanden, måste man inse att man hela tiden är med som ett själv i mötet med
texterna6.
I mitt fall gäller det att ta ställning till om en pedagogisk avhandling om
Platon bör och överhuvudtaget kan bygga på forskning utförd inom den filosofiska disciplinen eller inte. Vidare är det viktigt att ta ställning till perspektivet man antar och vad som skiljer detta från andra perspektiv. Ett tredje
ställningstagande gäller hur man bör förhålla sig till användningen av översättningar, istället för av texter på originalspråket: gammalgrekiska. Slutligen bör
jag ta ställning till hur man bör förhålla sig till att det är omöjligt att ta reda på
vem, Sokrates eller Platon, som står för de ideér och tankar som presenteras i
dialogerna.
De här fyra ställningstagandena får konsekvenser för hur en undersökning
fortlöper, men framför allt för graden av vetenskaplighet. Samtidigt bidrar
6

Se Ricoeur, 1992, Oneself as another, Chicago and London, The University of Chicago
Press. I sin bok skriver Ricoeur att självet är konstituerat i kommunikation med kulturen och det
samhälle en individ fötts in i. När man är med som ett själv i mötet med texterna är det alltså
detta som menas.
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konsekvenserna till en naturlig avgränsning av det som faktiskt är möjligt att
undersöka. I den fortsatta texten kommer jag att redovisa mina ställningstaganden och hur jag kommit fram till dem.
*
I vetenskapliga sammanhang skall en undersökning bygga på tidigare forskningsresultat. Det traditionella sättet att arbeta vetenskapligt är att läsa in sig på
den tidigare forskningen och att sedan utgå från den, när man ställer upp
syften och frågeställningar. Det vanliga är också att den tidigare forskningen
presenteras i bakgrundsdelen, när avhandlingen väl skall struktureras och
skrivas. Jag har valt en annan arbetsordning och struktur pga att det traditionella sättet får konsekvenser för förförståelsen av Platon och av hans pedagogik. Den tidigare forskningen och de tolkningar jag har gjort under läsningen av annat källmaterial än Platons skrifter har jag vävt in i avhandlingstexten i samband med de tolkningar jag har gjort under de fyra läsningar av
Platons skrifter som avhandlingen bygger på. Det finns flera skäl till att jag
har gjort så. Ett skäl är att forskningen om hans pedagogik inte är omfattande.
Ett annat skäl är att forskningen huvudsakligen har ägt rum inom den filosofiska disciplinen. Den utgår från ett helt annat perspektiv och använder sig
av en annan terminologi än vad den pedagogiska disciplinen gör, vilket får
vissa konsekvenser. Ett tredje skäl är att eftersom den första läsningen av alla
dialogerna tog ett år blev de sista dialogerna lästa på ett helt annat sätt än de
första. De sista dialogerna lästes med utgångspunkt från fokuserade frågor.
Något som fick konsekvenser för de tolkningar som utfördes. Mitt förhållningssätt var att jag började med att läsa naivt som innebär en relativt förutsättningslös läsning (i meningen av frånvaron av medveten styrning). Denna
förändrades gradvis till en fokuserad läsning som innebär en läsning med
utgångspunkt från speciella frågor.
Tolkningarna som framträdde under den första läsningen uppmärksammade
mig på nödvändigheten av en inläsning av tidigare forskning om Platons filosofi och utbildningspolitik och om Sokrates pedagogik och filosofi, men också
om sofisterna, om den grekiska antiken, om religionen, om gudatron, om myterna, om levnadsvillkoren, om slaveriet, om krigföringen och om kvinnornas
situation. Parallellt med inläsning av tidigare forskning använde jag mig även
av verk av naturfilosofen Herakleitos (600 f Kr), den kvinnliga poeten Sapfo
från Lesbos (500 f Kr), hävdatecknarna Herodotos, Xenofon och Thukydides
(400 f Kr), komediskrivaren Aristofanes (400 f Kr), filosofen och Platons
lärjunge Aristoteles (300 f Kr) och skeptikern Sextos Empirikos (300 - 200
f Kr) som kompletterande källmaterial till Platons skrifter.
Denna arbetsordning har fått konsekvenser för den styrning förförståelsen
har haft på mitt studium av Platon och hans pedagogik. När jag började läsa
honom fanns en förförståelse om pedagogik i allmänhet, dess begrepp och dess
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pedagogiska processer i synnerhet. Efter ett år hade jag genom läsningarna
förvärvat en förförståelse om Platon.
Då denna avhandling huvudsakligen är inspirerad av hermeneutisk filosofi
och i synnerhet av filosoferna Paul Ricoeurs och Hans Georg Gadamers teorier
är det viktigt att presentera den förförståelse som läsningarna och tolkningarna
av Platon och hans pedagogik har styrts av. Det vore missvisande att som bakgrund presentera den förförståelse om honom som uppkom efter ett års läsningar. Förförståelsen som bygger på det pedagogiska perspektivet och som
styrt mina första läsningar skulle i så fall aldrig bli synliggjord. Mina tolkningar av hans pedagogik skulle inte kunna bli förstådda i sin fulla vidd.
*
Den tidigare forskningen om Platons pedagogik som är relevant för avhandlingen är alltså inte omfattande jämfört med forskningen om hans filosofi. Det
har forskats en hel del om hans utbildningspolitiska ställningstaganden vilka
framförs i dialogen Staten. Avhandlingen fokuserar främst på den praktiska
pedagogiken som den uttrycks i dialogerna och knappast alls på hans utbildningspolitik. Fokuset är istället inriktat mot kommunikationen, dess mönster
och hur de olika ämnena i dialogerna behandlas. Det som är relevant i den
tidigare forskningen presenteras fortlöpande i avhandlingstexten.
Tidigt tog jag beslutet att inte låta mig styras av tidigare forskning, vilket
jag tidigare nämnt. Filosoferna har oftast utgått och utgår från hans filosofiska
tänkande när de analyserar och tolkar hans pedagogik. Här utgår jag istället
från pedagogikens perspektiv, analyserar fram pedagogiken i dialogerna och
får fram det tänkande som ligger till grund för den. Med utgångspunkt från
tolkningarna av hans pedagogiska tänkande får jag dessutom en bild av hans
filosofiska tänkande.
På grund av min insikt om att det blir olika tolkningar utifrån vilket
perspektiv man antar, startade alltså forskningen om Platon med min egen
naiva läsning. Syftet var att bilda mig en uppfattning om hur pedagogiken i
dialogerna skulle framträda och att undersöka vad jag framför allt med
utgångspunkt från mitt pedagogiska perspektiv skulle kunna ”se” och börja
fokusera på. Pedagogiska mönster framträdde, men jag fann att dessa inte har
någon motsvarighet i de resultat den tidigare forskningen genererat. Mönstren
står till viss del i motsättning till den traditionella bilden av hans pedagogik och
även till hans filosofiska tänkande. Med tiden närmade sig dock min tolkningar
den filosofiska forskningens bild av hans filosofi. Om detta närmande beror på
att jag omedvetet lät mig påverkas av den tidigare forskningen eller om
perspektiven till slut leder fram till samma tolkning av hans filosofi är svårt att
svara på.
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Det finns en vinst med att inte utgå från den tidigare forskningen. Jag vill
belysa vinsten, genom att jämföra med hur filosofen Mats Rosengren7 i sin
avhandling Psychagogia, med undertiteln Konsten att leda själar, tolkar Platons
dialog Gorgias. Speciellt vill jag belysa vinsten genom att jämföra Rosengrens
tolkning av ett avsnitt i dialogen med hur jag undersöker och tolkar kommunikationen som pedagogisk påverkan i dialogerna. Värt att notera är att
Psychagogia behandlar motsättningen mellan filosofin/retoriken i Platons dialoger och retoriken i Chaïm Perelmans verk. Målet är alltså inte att få fram
Platons pedagogik.
De flesta filosofiska verk om Platon har beröringspunkter med pedagogik
och kan t o m tolkas som Platons pedagogik. Att jag speciellt väljer Rosengren
beror på att avhandlingen är ny och därför förmedlar aktuell forskning om
Platons filosofi. Dessutom fokuserar Rosengren på två av de dialoger som jag
själv har tolkat, fast utifrån andra utgångspunkter. I Psychagogia är det speciellt tolkningarna av hur Platon har beskrivit Sokrates behandling av Gorgias
i dialogen som bär hans namn, som har beröringspunkter med pedagogiken.
Rosengren ser vissa angrepp på Gorgias på ett sätt som förmedlar att Platon
gjort dessa i pedagogiskt syfte och att det är hans pedagogik som framträder.
Rosengren ser detta som retorik. Som jag ser det, handlar inte pedagogik om
att övertyga eller att vinna över någon annan. Däremot kan retoriken skapa
immanenta budskap.
Samtalet mellan Sokrates och Gorgias kan inte med utgångspunkt från mitt
pedagogiska perspektiv ses som retorik om jag inte införlivar denna inom det.
Min syn på pedagogik innefattar alltså inte retoriken. Därför blir min tolkning
av samtalet, att det syftar till att uppfostra Gorgias. Något som leder till ett
förmedlande av speciella pedagogiska budskap till läsaren.
I den här avhandlingen undersöks Platons pedagogik med utgångspunkt från
tre olika sammanhang: det didaktiska, det organisatoriska och det reproducerande sammanhanget. I fallet Gorgias skall kommunikationen ses utifrån det
reproducerande sammanhanget. Det vill säga, som illustration av hur en lärare
använder sig av sin kommunikation med sina elever för att få fram ett speciellt
budskap. Rosengrens tolkning är att retorik används som ett sätt att övertala sin
motståndare om att argumentet man för fram är det rätta. En tolkning som är
riktig att göra, men frågan är alltså om det är pedagogik. Kanske är det snarare immanent pedagogik i betydelsen att de lär sig något annat. Han menar
vidare att Platon är överpedagogisk vid något tillfälle och det är just ordet
”över” i samband med pedagogik som får mig att skärpa sinnet och ställa
frågorna:
Hur kan man hos Rosengren se att han tolkar utifrån ett filosofiskt
perspektiv när han tolkar Gorgias? Och vad är det som säger att det verkligen
7

Rosengren, 1998, Psychagogia, Stockholm/Stehag, Brutus Östlings Bokförlag Symposion,
s. 24-42, s. 180-182.
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inte är Platons pedagogik han får fram? Jag har kommit fram till att det inte
går att svara på detta utifrån den tolkning Rosengren gör utan snarare på att
han inte beaktar vilket lärande denna filosofiska metod och/eller retorik kan
leda till och är inriktad på, vilket heller inte är hans avsikt.
Med utgångspunkt från att pedagogik är en verksamhet som inriktar sig på
lärandet och som har konstruerats efter denna princip är konsten att leda själar
filosofi, inte pedagogik. Om metoden skall leda till att någon skall övertygas är
det retorik, inte pedagogik, enligt samma synsätt. Det här är en hårfin distinktion och har mycket att göra vilken syn på pedagogik tolkaren har.
Rosengrens tolkning utifrån sitt filosofiska perspektiv synliggör alltså inte
pedagogiken vilken är både öppen och inneboende i texten. Samtalet måste betraktas med utgångspunkt från den pedagogiska terminologin för att detta skall
bli möjligt. Då synliggörs det uppfostrande inslaget och inte retoriken. Om en
pedagogisk forskare utgår från en tolkning av Platons pedagogik som bygger
på ett filosofiskt perspektiv, fångas alltså inte det pedagogiska inslaget. Därför
kan man inte säga att Platons pedagogik blir synliggjord utifrån ett filosofiskt
perspektiv, enbart genom en användning av den pedagogiska terminologin i
syfte att förklara sådant som inte direkt faller inom den filosofiska sfären. På
motsvarande sätt kan man uppfatta att en pedagogisk forskare talar om filosofi,
då hon använder sig av de filosofiska begreppen. En pedagogisk avhandling
bör alltså innehålla och utgå från den pedagogiska terminologin. Detta är
emellertid svårt att hålla sig strikt till då många av de kunskapsteoretiska begreppen har fått sin auktoritet inom den filosofiska disciplinen. När jag använder mig av dessa begrepp betyder det alltså inte att det är Platons filosofi
jag tolkat fram, om jag inte direkt påpekar detta.
Genom samma typ av resonemang och kriterier går det att särskilja Platons
filosofi och pedagogik. Innehållet i dialogerna går att tolka utifrån flera perspektiv. Pedagogiken är alltså den aspekt som riktar sig mot det lärande innehållet riktar in sig på. Av det skälet är det kommunikationen och dess mönster,
de immanenta budskapen i syfte att uppfostra och hur dialogerna är strukturerade som kommer i fokus. Dessutom kan ämnenas karaktär rikta sig mot lärandet. Platon tar ofta upp moralfrågor och detta gör han i syfte att formera läsaren. Även om detta inte alltid är medvetet hos honom blir detta ändå ofta en
konsekvens av hur han lägger fram ämnet.
*
Under tolkningsarbetet har svenska och engelska översättningar använts. En
användning som är förknippad med vissa problem. Ett är att den inifrånsyn en
individ får genom levandet i sin egen språkkultur går förlorad. Ett annat är att
översättningarna skiljer sig åt pga språkliga, kulturella och tidsliga faktorer.
Tolkningarna i avhandlingen utgår från översättningarna, men dessa styr inte
fullständigt vilka tolkningar som görs. För att minska denna styrning och över-
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brygga dessa problem går jag tillväga på följande sätt: När jag stöter på ett ord
som översätts på olika sätt eller när översättningarna skiljer sig markant åt
vad gäller andemening, innebörd mm, går jag till den grekiska utgåvan i Loebeditionerna i vilken Stephanusutgåvan från 1578 ingår, som har översatts till
engelska. Om jag inte själv lyckas att hitta ordet i en grekisk ordbok låter jag
det bli översatt av en som har grekiska som modersmål. Genom detta tillvägagångssätt får jag en viss inifrånsyn trots att jag inte lever i samma språkkultur.
Den språkliga, kulturella och tidsbundna prägeln i översättningarna blir mindre styrande. Den grekiska texten har framför allt använts i slutet av kapitel
fem och kapitel sex pga att ordens innebörd är viktigare där än i avhandlingens
övriga kapitel.
Tolkningarna har alltså huvudsakligen genomförts på grundval av de
engelska översättningarna. Jag väljer dock att citera från Lindskogs och Stolpes
översättningar, eftersom avhandlingen är skriven på svenska. Jag väljer att
citera från Lindskogs översättningar i de avsnitt som handlar om kommunikation och intrig som pedagogisk påverkan, eftersom det var dem jag använde
mig av under tolkningen. För övrigt väljer jag att citera från den senare svenska översättningen som innehåller åtta av dialogerna8. De övriga är från
Lindskogs översättningar.
Stolpes översättningar innehåller ett språkbruk som är klarare, renare och
sakligare än de nästan 70 år äldre av Lindskog. Stolpes översättning är mer
överensstämmande med de engelska översättningarna vad gäller språkbruket.
Däremot förekommer det fler till synes fria tolkningar som avviker från den
grekiska texten än vad jag har funnit hos de engelska översättarna i Loebeditionerna. Användningen av äldre översättningar kan bidra till att missförstånd lättare kan uppstå genom upplevelsen av främmande meningsuppbyggnad
och enstaka tidsbundna ord. Alla citat och utsagor kompletteras med andra
översättningar i notsystemet när det skiljer sig markant åt mellan dem eller när
ett ord behöver att förklaras.
En av de största stötestenarna när det gäller tolkningen av Platons dialoger
är dock frågan om vem, Sokrates eller Platon, som står för de ideér, teorier
och pedagogik som dialogerna innehåller. Det är helt enkelt omöjligt att med
säkerhet få klarhet i hur det ligger till. Jag har tagit beslutet att betrakta dialogerna utifrån Platons författarskap och att han i texten lägger fram sin tolkning av sokratisk samtalsmetod, ideér, teorier och den pedagogik som dialogerna avslöjar oavsett om denna från början var Sokrates egen. Jag utgår
från att författaren till dialogerna, i själva verket, uttrycker personen Platons
värderingar. Med utgångspunkt från detta synsätt är det möjligt att utläsa
Platons karaktärsdrag och hans själv som konstituerades i kommunikation med
andra.
8

De är Sokrates försvarstal, Kriton, Euthyfron, Laches, Den mindre Hippias, Gästabudet,
Faidon och Gorgias.
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Detta gör jag med tanke på att den rådande världsbilden hos individer under
den attiska perioden var holistisk. Inom en sådan betraktas allt utifrån en helhet. Människan tudelas inte. Hennes värderingar och synsätt integreras i det
hon sysslar med.
Analys- och tolkningsmodellen om narrativ identitet som beskrivs i kapitel
tre har till syfte att få fram detta. På motsvarande sätt som författaren tolkar
tankar, tolkar hon de handlingar som utförs.
Min tolkning av vem Platon var utgår alltså från hur jag har betraktat
Platons närvaro som författare och att hans värderingar avslöjas i hans författarskap. Med utgångspunkt från hans värderingar har jag tolkat vem han
var, men mina tolkningar baseras också på de ämnen han uppehåller sig kring.
*
Platons skrifter är många och innehållsrika. En tolkning av dem alla är i stort
sätt en omöjlighet, ett livstidsarbete. En genomläsning i syfte att finna mönster
är dock möjligt, vilket också har skett. När det gäller tolkningen visar följande
översikt vilket urval som har gjorts. Urvalet är gjort i relation till vad som har
undersökts.
Kapitel fyra: Detta kapitel bygger på läsning av samtliga dialoger i syfte att finna mönster.
Tolkningen av trosföreställningar bygger på dialogerna Faidon, Faidros, Gästabudet, Lagarna,
Lysis och Staten.
Tolkningen av hur Platon använder sig av ordet som vapen bygger på samtliga dialoger,
speciellt Statens första, tredje, fjärde, åttonde och tionde bok, Tiamios, Sokrates försvarstal,
Sofisten, Definitions, Kratylos, Evtydemos, Hippias Major, Laches, Protagoras, Menon,
Gorgias, Lagarnas nionde bok, Faidros, Minos och Statsmannen.
Tolkningen av Platons självkonstitution bygger på Faidon, Lagarna, Faidros, Sokrates
försvarstal, Kriton och Gästabudet.
Liknelserna som har tolkats återfinns i Statens sjunde bok, Tiamios och Gorgias.
Kapitel fem: Detta kapitel bygger på läsning av samtliga dialoger i syfte att finna mönster vad
gäller dialogernas pedagogiska struktur, med utgångspunkt från processen Pedagogik som
påverkan.
Tolkningarna av kommunikation och intrig som pedagogisk påverkan bygger på Lysis, Ion,
Gorgias, Menon, Protagoras, Evtydemos och Teaitetos.
Tolkningarna av ämnet som pedagogisk påverkan bygger på Statens tredje och sjunde bok,
Faidon, Faidros, Filebos och Sofisten.
Tolkningarna av Platons pedagogiska verksamhet bygger på samtliga dialoger, men även på On
Justice, On Virtue, Hipparchus, Rival Lovers, Theagues, Minos, Epinomis, Demodocus,
Sisyphus, Halcyon, Eryxias, Axiochus, Epigrams och Clitophon. (Dessa har inte bevisats vara
äkta).
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Kapitel sex: Detta kapitel bygger på redan tolkade dialoger, samt på delar av dialogerna
Euythron och Gorgias, i syfte att kontrastera tolkningen i kapitel fem med den pedagogik som
leder till förändrad omvärldsuppfattning. Kapitlet innehåller också en tolkning av Gästabudet, i
syfte att illustrera de olika nivåerna av skapande pedagogik.

Vid redovisningen citeras inte alla dialoger. Däremot bygger tolkningarna på
dem.

Förförståelse
Den förförståelse som styrde de första läsningarna och därmed efterföljande
uppställning av frågeställningar med utgångspunkt från de problemområden
jag fann intressanta att fokusera på utgår alltså inte från tidigare forskning om
Platon. Förförståelsen utgår från det ursprungliga forskningsprojektet som
fram till år 1996 hade som övergripande syfte att försöka ta reda på hur
immanent pedagogik fungerar och hur den kan medvetandegöras. Arbetet med
detta forskningsprojekt var influerat av mitt antagande att inlärning av kunskapsstoff inte sker och att nya perspektiv förhindras uppstå pga förekomsten
av immanent pedagogik. Något som erfarits genom mina studier om begreppsbildning och genom att ta del av forskningens resultat om hur svårt det
är för elever och studenter att lära sig ett vetenskapligt begrepp utifrån en
intuitiv uppfattning om något9. Dessutom utgår förförståelsen från tidigare
studier i pedagogik. Under dessa, vilka pågått under cirka tio års tid, från
första terminen i pedagogik på grundutbildningen vid Stockholms universitet
till den sista terminen på forskarutbildningen på Lärarhögskolan i Stockholm,
har immanent pedagogik10, filosofisk pedagogik11 och förändrad omvärlds9

Se Driver & Easley, 1978, Studies in Science Education, V5, ss. 61-84; Halldén, 1982,
Elevers tolkning av uppgiften, Stockholms universitet, Stockholm; Halldén, 1988, Scandinavian Journal of Education Research 32, ss. 123-140; Halldén, 1994, Teaching and Learning in
History, USA, Lawrence Erlbaum, Associates, Inc, ss. 27-46; Pedersen, 1992, Om elevernas
förståelse av naturvetenskapliga förklaringar och biologiska sammanhang, Stockholm,
Almqvist & Wiksell International; Solomon, 1992, Getting to know about Energy, London,
The Falmer Press; Wistedt, 1987, Rum för lärande, Pedagogiska institutionen, Stockholms
universitet, Stockholm; Wistedt & Martinsson, 1994, Kvaliteter i elevers tänkande över en
oändlig decimalutveckling, Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet, Stockholm;
Wistedt, 1991, Att se matematiken i vardagen, Pedagogiska institutionen, Stockholms
universitet, Stockholm.
10 Ödman, 1991, Tid av frihet, tid av tvång, Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet,
Stockholm. ”Med immanent pedagogik avses här en pedagogik som är inneboende i situationen
eller ligger i de betingelser denna kännetecknas av. Typiskt för immanent pedagogik är därför
att påverkansmedlet är mer eller mindre osynligt som pedagogik. Snarare ses det som ett
naturligt uttryck för situationen, ett sätt att vara hos motparten eller ett faktum i omvärlden. Detta
innebär att pedagogiken kan verka desto kraftfullare, eftersom mottagaren pga pedagogikens
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uppfattning12 varit mina ständiga följeslagare. De har inte endast förekommit i
min skriftliga uppsatsproduktion utan också uttalats verbalt i olika sammanhang, inte minst i min undervisning. Jag har funnit att jag mer än ofta förklarat olika företeelser med dessa begrepp som utgångspunkt. Man kan säga att
de både har byggt på och byggt upp mitt sätt att se på tillvaron, mitt tänkande
och min världsbild. Min tolkning är att de har olika betydelser men att de tillsammans är en helhet, en pedagogisk process. Den har betydelse för pedagogiken, inlärningen och för hur en individ uppfattar sin omvärld. Denna tolkning är frukten av mina tidigare studier och har alltså styrt min läsning av
Platons skrifter och skrivandet av denna avhandling. Det nuvarande forskningsprojektet handlar om att ta reda på hur den filosofiska pedagogiken (reflektion som används medvetet som metodologi) kan möjliggöra en förändrad
omvärldsuppfattning hos individen genom att de budskap som immanent
pedagogik förmedlar kan medvetandegöras13 och hur denna process fungerar.
Det handlar dock inte om att försöka belägga att den är allmängiltig eller att
den utesluter alla andra existerande pedagogiska processer. Den begränsas till
området som har att göra med den pedagogik som leder till förändrad omvärldsuppfattning. Forskningsprojektet bygger alltså på och är en vidareutveckling av tidigare forskning om denna typ av inlärning14, genom beaktandet
av förekomsten av immanent pedagogik. Det handlar om att nå en ökad förståelse för hur processen fungerar genom att i det här fallet få ett historiskt
perspektiv.
I det här sammanhanget kan det vara viktigt att definiera vad en process är.
En process kan vara både linjär i och med att den sker med tiden och cirkulär

försåtlighet oftast är omedveten om den påverkan som utövas. Den immanenta pedagogiken har
stor betydelse när det gäller att markera den pedagogiska motpartens plats i en hierarki och
tillhörighet i ett samfund” (Ödmans kursiv).
11 Med filosofisk pedagogik menar jag den typ av pedagogik som uppmuntrar reflektion i en
undervisningssituation.
12 Förändrad omvärldsuppfattning kommer ursprungligen från William Perry och handlar om att
en elev förändrar sitt sätt att se på sin omvärld från att ha sett den dualistisk, kontextuell till att
själv göra ett ställningstagande. När en individ tänker dualistisk tänker hon i termerna antingeneller. Då hon tänker kontextuellt ser hon utifrån sammanhanget. När hon tänker på och
reflektera över olika alternativ och sedan gör ett eget ställningstagande har hon nått en förändrad
omvärldsuppfattning. (Perry, 1970, Forms of intellectual and Ethical Development in The
college Years, New York, Holt, Rinehart and Winston.) Ference Marton har utvecklat tänkandet kring denna teori. (Marton et al, 1992, Inlärning och omvärldsuppfattning, Stockholm,
Almqvist & Wiksell Förlag AB).
13 Genom att reflektera över det som uppfattas som självklart i en situation kan ett immanent
budskap medvetandegöras, vilket i sin tur kan leda till att individen frigörs. Hon når en
förändrad uppfattning om någonting i sin omvärld.
14 Se Marton & Booth, 2000, Om lärande, Lund, Studentlitteratur; Säljö, 2000, Lärande i
praktiken, Stockholm, Bokförlaget Prisma.
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eftersom immanent pedagogik, filosofisk pedagogik och förändrad omvärldsuppfattning ingår i ett ömsesidigt växelspel. På vilket sätt kommer jag att
utveckla i kapitel två under rubriken Pedagogiska processer.
Istället för att undersöka hur elever och/eller studenter lär i nutid och når
förändrad omvärldsuppfattning har jag valt att gå tillbaka till Platon och
undersöka om denna process finns i hans pedagogik. Anledningen till detta
stora språng i historien är att forskningsprojektet innehåller en undersökning
av immanent pedagogik. För att den pedagogiska processen skall kunna leda till
förändrad omvärldsuppfattning måste immanent pedagogik medvetandegöras.
Mitt kategoriska påstående bygger på Ference Martons resultat om att få
studenter når förändrad omvärldsuppfattning. Med utgångspunkt från dessa
resultat är min tolkning att detta beror på icke-medvetandegjorda uppfattningar som lärts in genom immanent pedagogik. Medvetandegörandet låter sig
dock inte göras så enkelt pga att immanent pedagogik har en mer eller mindre
synlig karaktär15. Med stöd i Ödmans forskning antar jag vidare att det inte är
möjligt att i nutid medvetandegöra alla budskap som förmedlar och som styr.
För en forskare, vilkens forskningsprojekt går ut på att studera hur den pedagogiska processen i vilken immanent pedagogik ingår fungerar, är det nödvändigt att kunna göra det.
En undersökning av Platon och hans pedagogik förväntas alltså främst ge
nya perspektiv på hur den pedagogiska processen som jag presenterar ovan
fungerar. Speciellt med avseende på den förhindrande verkan som immanent
pedagogik har på inlärning av ett speciellt kunskapsstoff och därmed på möjligheten till förändrad omvärldsuppfattning hos eleven/studenten. I ett initialskede ger undersökningen nya tolkningar av hur processen fungerar på Platons
pedagogik. Sedan är det viktigt att ställa frågan: Hur kan detta överföras till
nutidens undervisning? Denna fråga kommer jag inte att svara på i den här avhandlingen, men frågan kommer att tas i beaktande vid en framtida empirisk
undersökning.
Möjligheten att nå förändrad omvärldsuppfattning kräver öppenhet för ett
omtänkande. En medveten ansträngning att göra sig av med det tänkande som
innebär att man passivt tillägnar sig andras tolkningar om någonting i tillvaron
och som förhindrar eget ställningstagande är nödvändig. Inlärning av normer,
moral, värden, livsvillkor och beteenden förmedlas på ett mer eller mindre
synligt sätt från generation till generation16 långt före skolstarten och oftast
genom immanent pedagogik. Det är troligt att individen lär sig ett speciellt sätt

15

Ödman, 1990, Politik och socialisation, Pedagogik och Mentalitetsformering - konturer av en
referensram, Pedagogiska institutionen, Uppsala universitet, Uppsala, ss. 261-280; Ödman,
1995, Kontrasternas spel, Stockholm, Norstedts. I Ödman 1991 skriver han ”mer eller mindre
osynlig”.
16 Se A.a., 1990; 1991; 1955.
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att lära in, dvs hon lär sig att inlärning sker implicit17. Hon lär sig alltså inte
från början att aktivt söka sin egen kunskap utan att genom kryptoinlärning
passivt tillägna sig den. Ett exempel är att en individs moraliska handlande
gentemot andra människor baseras på en moralkodex som är inlärd18. Problemet är att det inte går att rekonstruera hur denna inlärning har gått till19.
Den styr hennes handlande i en viss riktning som om det vore självklart och
utan att hon kan påverka sin bild av världen. Denna styrning försvårar möjligheten till att en förändrad omvärldsuppfattning kan ske.
Fördelen med att forska historiskt när immanent pedagogik är inblandad, är
att historien befinner sig på en naturlig distans till nutiden och dess människor.
Distansen är skapad av den kronologiska tiden och inom den av livets föränderlighet. Detta kan göra det möjligt att studera en hel uppsättning budskap
som utgör en tids immanenta pedagogik. Forskaren har inte integrerat samma
uppsättning budskap och kan därför lättare se dem20. Det blir ett utanförskap
som verkar frigörande på forskarens fångenskap i sin egen kultur. Den kultur
forskaren befinner sig inom kan ses i ljuset av den andra, den historiska kulturen. Genom den horisontsammansmältning21 som sker framträder även den
nutida kulturen tydligare22.
Immanent pedagogik är ett centralt begrepp när det gäller att få fram
Platons egen pedagogik, för att inte riskera att tolka det han delade med andra
under den attiska perioden som hans egen pedagogik, hans särart. Det som immanent pedagogik förmedlar skapar en folkmentalitet23. Det är inte denna som
jag försöker att få fram utan vem Platon var och varför hans pedagogik ser ut
som den gör.

17 Se

A.a., 1990; 1991 om vad han skriver om kryptoinlärning. Det är den inlärning som sker
under påverkan av immanent pedagogik. Inlärningen sker utan att individen är medveten om att
den sker.
18 Min ståndpunkt är att människan vid födelsen varken är moralisk eller omoralisk. Som jag ser
det, är den moral som ett samhälle eftersträvar inte en moral som vi är födda med. Moralen är
utifrån detta synsätt betingad av den kultur individen lever inom.
19 Se Ödman, 1990; 1991; 1995.
20 Se A.a.
21 Se Gadamer, 1994, Truth and method, New York, The Continuum Publishing Company;
Gadamer, 1997, Sanning och metod i urval, Göteborg, Bokförlaget Daidalos. Se hans
definition på horisontsammansmältning och min tolkning av den i avsnittet Hermeneutiskt
förhållningssätt i kapitel tre i denna avhandling.
22 Jfr Bachtin, 1991, Det dialogiska ordet, Gråbo, Bokförlaget Anthropos AB.
23 Ödman, 1990; 1991; 1995.
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Syften, problemområden, frågeställningar och textanalytiska
tolkningsfrågor
När jag nu är i färd med att presentera avhandlingens syften ställs jag inför ett
ytterligare problem som visar sig ha att göra med Platonbilden. Den går inte
till alla delar att belägga utifrån traditionell källkritik. I den här avhandlingen
har den därför sitt ursprung i såväl rimliga som intuitiva24 tolkningar. Dessa
måste emellertid presenteras för att pedagogiken i sin helhet skall bli begriplig.
Ett uteslutande av dessa skulle få konsekvensen att min tolkning av Platons
pedagogik förvanskas med tanke på att jag följer hermeneutikens del/helhetskriterium. Ett av nedanstående delsyften handlar om Platons mål med sin pedagogik. Trots att syftet inte helt går att uppnå genom stöd i texterna har jag tagit
med målen i avhandlingen.
Avhandlingens huvudsyfte är:
att med utgångspunkt från en analys och tolkning av Platons dialoger
beskriva hans karaktärsdrag och hans pedagogiska verklighet, samt att
med utgångspunkt från denna beskrivning och med hjälp av tankegången om två pedagogiska processer analysera och tolka hans pedagogik som den framträder i dialogerna.
Huvudsyftet delas upp i tre delsyften. Dessa är:
att beskriva Platons pedagogiska verklighet, i syfte att urskilja vad som
är specifikt för Platon i relation till de karaktärsdrag som framträder ut
analysen och tolkningen av dialogerna.
att analysera och tolka Platons pedagogik med utgångspunkt från olika
pedagogiska processer, pedagogik som påverkan och den pedagogik
som leder till förändrad omvärldsuppfattning, och därigenom få ökad
förståelse för hur den pedagogiska processen fungerar hos Platon, i vilken begreppen immanent pedagogik, filosofisk pedagogik (reflektion)
och förändrad omvärldsuppfattning ingår som en helhet.
att ta reda på vilket som var slutmålet med Platons pedagogik.
För att uppnå avhandlingens syften utgår jag dels från min förförståelse, dels
från analysmodeller konstruerade på basis av Ricoeurs hermeneutiska historie24

Med intuitiva tolkningar menar jag här att de har framträtt efter ett flertal läsningar och
tolkningar. Tillsammans ger de en bild av Platon och hans pedagogik, vilken får stöd i Platons
skrifter som helhet. Andra källor eller tidigare forskning belägger däremot inte denna
Platonbild.
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filosofi och Ödmans begrepp immanent pedagogik, och dels från mina tolkningar av immanent pedagogik som tvåfaldig25.
Ricoeurs hermeneutiska historiefilosofi har inspirerat mig i så måtto att jag
förhåller mig till hans teori på samma sätt som jag förhåller mig till källmaterialet, dvs genom att jag läser, tolkar och nygestaltar. Jag har inte läst
Ricoeur i syfte att få fram hans egen tolkning eller förståelse som han har lagt
fram i texten, utan har läst honom i syfte att själv förstå, i dialog med hans
tolkning och förståelse. Genom att föra en dialog fokuseras mina tolkningar på
det som framträder mellan mig och texten, det som Ricoeur beskriver som
”framför texten”. Vad som framträder och mina tolkningar behöver inte alls
stämma överens med Ricoeurs tolkningar och förståelse.
Mitt val att använda mig av Ricoeur under avhandlingsarbetet har inte varit
självklart. Det tog ganska lång tid innan jag upptäckte att hans historiefilosofi
var användbar som ett komplement till sedvanlig behandling av ett historiskt
material. Arbetet med att finna lämpliga metoder har inte varit lätt, pga de
problem som uppstår för alla forskare av antiken som studerar ett källmaterial
skrivet för så länge sedan, samt pga att jag inte har läst materialet på originalspråket.
Det som gör Ricoeurs hermeneutiska historiefilosofi och speciellt begreppen
självkonstitution och livshistoria (narrativ identitet) lämpliga att använda sig av
är främst att det gör det möjligt att få fram Platons karaktärsdrag och för att
vissa kriterier inom källkritiken finns inbyggd i teorin26. Ödmans begrepp immanent pedagogik har inspirerat mig att undersöka vad i dialogerna som kan
ses som immanent pedagogik och som Platon själv påverkades av. Genom användandet av Ödmans begrepp antar jag att det är möjligt att tolka Platons
pedagogiska verklighet. Att jag valt Ödman beror på att det är han som har
myntat begreppet immanent pedagogik. Dessutom är detta begrepp vidare än
vad t ex teorin om den dolda läroplanen är, vilken begränsas till undervisningssituationen i klassrummet. Immanent pedagogik går inte att använda
under ett analysarbete som syftar till att ta reda på vilken förhindrande verkan
den har på elevernas möjlighet att lära in ny kunskap, utan att beakta dess relation till synlig pedagogik och metapedagogik (reflektion)27.
*
När man skall ringa in ett forskningsområde börjar man med att fråga sig vad
som är värt att undersöka och vilka metoder man skall använda för att få svar
på sina frågeställningar. Den första läsningen av Platons skrifter hade detta
syfte. Tre problemområden visade sig vara intressanta att undersöka vidare.
25

Se avsnitt Det pedagogiska perspektivet i kapitel två i denna avhandling.
Jfr Thurén, 1995, Tanken, språket och verkligheten, Stockholm, Tiger Förlag, kapitel 9,
ss. 173-194.
27 Denna relation kommer jag att beskriva i kapitel två, avsnitt Det pedagogiska perspektivet.
26
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Det första problemområdet fokuserar på vilken slag av pedagogisk verklighet som Platon levde i. Fokus i det andra problemområdet är dialogskrivandet,
men främst i meningen av hur Platons identitet manifesteras i dialogerna och
hur han i texterna lyfter fram den värld som han levde i. Det tredje problemområdet fokuserar främst på hur dialogernas struktur och ämnena i dem härbärgerar en pedagogik som uttrycks både implicit och explicit.
Avhandlingens frågeställningar är följande:
Hur ser Platons pedagogiska verklighet ut med utgångspunkt från de
referenser28 som dialogerna innehåller?
Hur förhåller sig Platon i dialogerna till andra samtida pedagogiska
inriktningar?
Hur visar sig Platons självkonstitution?
Hur ser den värld ut som Platon väljer att lyfta fram?
Hur manifesteras Platons pedagogik i dialogerna genom deras struktur
och hur ämnena behandlas i dem?
Efter den avgränsning som har gjorts inom varje problemområde har sex textanalytiska tolkningsfrågor formulerats, vilka har till syfte att få tolkningar av
empirimaterialet att framträda för att det skall bli möjligt att ge svar på
frågeställningarna.
Avhandlingens huvudsyfte avses att uppnås genom att frågeställningarna inom respektive område besvaras genom de textanalytiska tolkningsfrågorna. De
fyra första frågorna behandlar respektive område. Tolkningsfråga ett behandlar den pedagogiska verkligheten som går att få fram ur tidigare forskningsresultat och ur andra källor än Platons skrifter. Tolkningsfråga två, tre och
fyra behandlar dialogskrivandet och de referenser Platon ger om den värld han
levde inom, samt hur denna värld formade hans identitet. Den femte och sjätte
tolkningsfrågan behandlar alla tre områden och blir på så sätt övergripande
tolkningsfrågor. De textanalytiska tolkningsfrågorna är följande:
1. Vilken påverkan blev Platon föremål för?
2. På vilket sätt förde Platon kampen om pedagogiken med ordet
som vapen?
28

Referenser anknyter till Ricoeurs teori om referensbegreppet. Han menar att det finns
referenser till verkligheten i en text och att dessa kan säga en hel del om den verklighet som
textskrivaren lever i. (Ricoeur, 1990, Time and Narrative, Chicago and London, The
University Chicago Press, s. 176; Ricoeur, 1993, Från text till handling, Stockholm/Stehag,
Brutus Östlings Bokförlag Symposion AB, ss. 32-39, avsnitt: Vad är en text).
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3. På vilket sätt konstituerar Platon sig själv i berättandet?
4. På vilket sätt tolkar Platon verkligheten i dialogerna?
5. Vilken typ av pedagogik uttrycker Platons skrifter?
6. På vilket sätt i Platons skrifter framträder pedagogik som påverkan
och den pedagogik som leder till förändrad omvärldsuppfattning?

Avhandlingens disposition och innehåll
Avhandlingens disposition innehåller fyra delar som baseras på fyra läsningar
och tre övergripande tolkningar.
Del ett är Bakgrunden.
I kapitel ett presenteras utgångspunkterna. Det tar upp ställningstaganden vad
gäller studiet av Platon och förförståelsen, syften samt frågeställningar Kapitel
två handlar om avhandlingens vetenskapliga perspektiv, det pedagogiska och
det hermeneutisk/filosofiska. Tre begrepp är förbundna med pedagogik och
dessa är immanent pedagogik, synlig pedagogik och metapedagogik. Begreppen
används främst i tolkningen av Platon och hans pedagogiska verklighet. Två
begrepp är förbundna med hermeneutisk filosofi, speciellt den som Ricoeur
förespråkar och det är självkonstitution och livshistoria (narrativ identitet).
vilka används i syfte att förstå Platon och berättandet av hans livshistoria.
Kapitel två handlar även om avhandlingens pedagogiska processer pedagogik
som påverkan och den pedagogik som leder till förändrad omvärldsuppfattning. I kapitel tre redovisas hur den hermeneutiska filosofin har använts när
jag tolkat källmaterialet. Dessutom redovisas hur läsningen och tolkningen av
dialogerna har gått till.
Del två behandlar Platon och hans samtid.
Kapitel fyra är det första kapitlet av min gestaltning av historien och handlar
om min bild av den pedagogiska verkligheten som Platon levde i och hur kampen om pedagogiken under 400 -300-talet uttrycks i Platons skrifter. Kampen i
dialogerna fokuseras på den officiella utbildningspolitiken, på Homeros och på
sofisterna. Dessutom behandlar kapitlet Platons narrativa identitet i relation till
denna verklighet och hur han konstituerar sig i berättandet och tolkar verkligheten i relation till atenarnas levnadsvillkor.
Del tre redovisar Platons pedagogik i dialogerna.
I kapitel fem redovisar jag min läsning av samtliga dialoger med utgångspunkt
från hur pedagogiken i dem uttrycks utifrån presentationssätt, kommunikation
och samspel. Vidare redovisas Platons pedagogik som utgår från hur ämnena
behandlas i dialogerna, samt vilka budskap dessa ger. Kapitel sex handlar om
Platons skapande pedagogik. Det utmärkande med den andra läsningen och
tolkningen jag utför i kapitel fyra och fem är att den fokuserar på pedagogik
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som påverkan. Ett resultat från den första naiva tolkningens tydliga mönster
som tyder på att släkten, samhället och olika pedagogiska inriktningar utövade
påverkan på Platon. Under den andra läsningen tolkar jag hur han konstituerade sig själv och tolkade verkligheten i relation till människorna i sin omgivning och den kultur som påverkade honom. Tolkningen och analysen av pedagogiken i dialogerna fokuserar på att hans självkonstitution manifesteras i
dialogerna genom den pedagogik som uttrycks i dem. Under den tredje läsningen framträder hans skapande pedagogik.
Del 4 är Diskussion.
I kapitel sju presenteras och diskuteras de avslutande tolkningarna. Dessa är
att Platon det finns en linje i Platons pedagogik, att målet för hans pedagogik
är intellektuell autonomi och att omvärldsuppfattningen förändras när intellekt
och existentiell erfarenhet kombineras. Den sista tolkningen alstrar fyra
huvuddrag, vilka kan sammanfatta hans pedagogik. Dessa huvudrag är förberedelse, förändring, frigörelse och vishet (fullkomlighet).
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Kapitel två
Avhandlingens perspektiv och pedagogiska
processer
Avhandlingens vetenskapliga perspektiv
En av hermeneutikens fundamentala utgångspunkter är att individen tolkar sin
omvärld. Forskaren tolkar med hjälp av sina konstruktioner enligt samma synsätt. Det är viktigt att poängtera att dessa skapas av begrepp som har samband
med varandra. På så sätt kan man säga att en forskares användning av begrepp,
beroende av hur de kopplas ihop med varandra, både skapar nya sätt att tolka
och styr på vilket sätt tolkning sker. Denna avhandling är alltså en konstruktion
av Platon och hans pedagogik, genom de begrepp som används och kopplas
ihop med varandra och en rekonstruktion genom att jag antar att konstruktionen återger en ”verklighet” som kan ha existerat utifrån de perspektiv begreppen skapar.
Begrepp representerar det perspektiv som forskaren anlägger på forskningsmaterialet, vilket här betyder att man har ett speciellt perspektiv på den
aktuella tiden man undersöker. Ett perspektiv som är och bör vara knutet till
en forskartradition, inte till forskarens eget perspektiv. Genom att det är forskartraditionens perspektiv är det möjligt för forskaren att förhålla sig relativt
objektiv29. När det gäller hermeneutikens begrepp och det perspektiv som de
representerar ser det annorlunda ut. Begreppen handlar, i hög grad, om både
det ontologiska och det epistemologiska tolkandet av världen och fenomenen.
Forskaren måste först skriva fram sin egen förförståelse och sätta den i relation till de resultat hon får fram genom den texttolkning hon gör. Vad jag gör
är att jag anlägger ett pedagogiskt och ett hermeneutiskt/filosofiskt perspektiv,
vilka tillsammans med förförståelsen styr de tolkningar jag gör i den här avhandlingen.
Synlig pedagogik, immanent pedagogik och metapedagogik är tre begrepp
inom det pedagogiska perspektivet. Synlig pedagogik är det öppna perspektivet
och är den pedagogik som är synlig för alla berörda: lärare, elever och föräldrar. Ett perspektiv som har sin utgångspunkt i utbildningspolitiken (ingår i det
didaktiska och organisatoriska sammanhanget). Immanent pedagogik är ett annat perspektiv på pedagogiken, som ingår i det reproducerande sammanhanget.
Perspektivet är inte beroende av tidsperioden. Som fenomen är däremot im29 Det

är människan som tolkar resultaten. Vad jag här menar med att forskaren kan förhålla sig
relativt objektiv är att hon är det i relation till den verklighet som har blivit intersubjektivt giltig,
genom att de flesta ser på den på samma sätt. (Se Uljens, 1988, Fenomenografi - forskning om
uppfattningar, Lund, Studentlitteratur.)
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manent pedagogik beroende av vilken tidsperiod det handlar om. Ödman har
undersökt immanent pedagogik under en tidsperiod av 600 år och kommit
fram till att pedagogiken och budskapen är olika beroende på vilken tid det
handlar om30. Metapedagogik är det övergripande perspektivet, det som används för att betrakta synlig pedagogik i syfte att medvetandegöra immanent
pedagogik.
Självkonstitution och livshistoria (narrativ identitet) är de begrepp som
bygger på det hermeneutiskt/filosofiska perspektivet. Det är utvecklat utifrån
Ricoeurs teori om tid och berättelse. Narrativ identitet illustrerar hur någonting utvecklas i tiden. Det är främst ett möte mellan författarens berättande i
tiden och tolkarens förståelse av verket i tiden.

Det pedagogiska perspektivet
Immanent pedagogik är huvudbegreppet av de tre begrepp som ingår i det
pedagogiska perspektivet. Immanent pedagogik ingår också i de två kontrasterande processerna som tillämpas på källmaterialet31. Som en del av processen
Pedagogik som påverkan ingår det som styrande och bevarande, men i viss
mån föränderligt. Som en del av pedagogiken som leder till förändrad omvärldsuppfattning ingår det som styrande och förhindrande. Det här avsnittet
kommer huvudsakligen handla om immanent pedagogik och dess relation till
synlig pedagogik och metapedagogik.
*
De vägledande handlingar människor i ett samhälle utför är inte enbart medvetna utan också omedvetna, dem man utför utan att förstå varför. Dem som
för det lilla barnet och tonåringen är vägledande under deras väg till att bli
vuxna och styr den vuxna personen i sitt levande i vuxenvärlden. Handlingar
som ofta märks både i den icke-verbala kommunikationen genom det sätt
någon förhåller sig kroppsligen till andra och i den verbala kommunikationen
med andra genom de begrepp, ord och meningar som används. Eftersom
omedvetna handlingar hos andra blir en del av mottagarens begreppsvärld och
därför uttrycks med ord, är det möjligt att upptäcka den attiska periodens immanenta pedagogik i Platons skrifter, både den Platon medvetandegör och den
han inte medvetandegör för sig själv. Att vi kan se den beror på att den inte är
immanent för oss utan synliggjord. Vi lever i ett annat paradigm med en annorlunda syn på tillvaron och världen vilket bidrar till att vi kan se den32. Den
30

Ödman, 1991; 1995, del 1 och 2.
Se definitioner under rubriken Pedagogiska processer i kapitel två.
32 Se Kuhn, 1992, De vetenskapliga revolutionernas struktur, Stockholm, Thales.
Kuhn menar att en utomstående individ inte kan se ett föremål på samma sätt som de individer
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31

34

dominerande pedagogiken i den här avhandlingen är immanent pedagogik även
om synlig pedagogik och metapedagogik har en relation till den. Det går aldrig
att undersöka någon av dem, var och en för sig, utan att beakta dess relationer
till varandra.
Ödman har i artikeln Pedagogik och mentalitetsformering i Politik och
socialisation, (1990) i Tid av frihet, tid av tvång, (1991) och i Kontrasternas
spel, (1995) presenterat definitioner av immanent pedagogik. Den definition
som jag väljer att använda är den som presenteras i Ödman 1991, not 87, pga
att den, som jag ser det, är mer uttömmande och detaljerad än vad de andra är.
Ödman definierar immanent pedagogik på följande sätt: ”Med immanent
pedagogik avses här en pedagogik som är inneboende i situationen eller ligger i
de betingelser denna kännetecknas av. Typiskt för immanent pedagogik är därför att påverkansmedlet är mer eller mindre osynligt som pedagogik. Snarare
ses det som ett naturligt uttryck för situationen, ett sätt att vara hos motparten
eller ett faktum i omvärlden. Detta innebär att pedagogiken kan verka desto
kraftfullare, eftersom mottagaren pga pedagogikens försåtlighet oftast inte är
medveten om den påverkan som utövas. Den immanenta pedagogiken har stor
betydelse när det gäller att markera den pedagogiska motpartens plats i en
hierarki och tillhörighet i ett samfund”33. I en tidigare definition i Politik och
socialisation har Ödman benämnt företeelsen ”total och immanent pedagogik”34
i samband med dess betydelse för mentalitetsformeringen. Detta motsvarar den
sista meningen i definitionen som han presenterar i Ödman 1991. I Kontrasternas spel skriver Ödman ”[...] Med det [immanent pedagogik] syftar jag på
alla de former av smygande pedagogik som genomsyrar våra liv. Det rör sig
alltså om en i situationen inneboende pedagogik, vilken sällan eller aldrig medvetandegörs som påverkan”.35 Från den tidigare till den senare definitionen har
Ödman ändrat ”mer eller mindre osynligt” till ”synligt”. Detta visar på en
medvetenhet om att immanent pedagogik trots allt inte är helt omöjlig att se.
Trots att jag använder mig av den definition som innehåller ordet ”osynligt”
använder jag mig av ”mer eller mindre synligt”, pga att denna förändring ger
en lite annan innebörd av immanent pedagogik. Den är alltså inte något som
verkar på en undermedveten nivå hos en individ.
Mitt antagande är att immanent pedagogik förhindrar att inlärning leder till
förändrad omvärldsuppfattning av något. I den meningen har immanent pedagogik negativ laddning, speciellt för den pedagog som vill uppnå en förändring
i elevens tänkande. Men som reproduktionsmedel har den för de flesta positiv
laddning. Ett medvetandegörande av immanenta budskap som leder till en ankräver distansering för att det överhuvudtaget skall kunna ses som ett resultat av inlärning,
kulturella uttryck och språklig diskurs under en viss tidsperiod i historien.
33 Ödman, 1991, not 87, s. 141.
34 A.a., 1990.
35 A.a., 1995, s. x.
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norlunda syn på tillvaron kan ju leda till ett samhälles upplösning. Om människor gör egna ställningstaganden som inte är i samklang med de värderingar
som finns i samhället kan detta leda till att de gör som de vill och att det uppstår anarki. Även om jag inte är riktigt övertygad om att detta skulle ske, så är
det viktigt att vara medveten om att risken finns. Ett synliggörande av ett immanent budskap som får individen medveten om den styrning hon lever under
leder inte automatiskt till att hon frigörs. Individen kan genom sitt ställningstagande komma fram till att det måste vara på det sätt som är allmänt accepterat, t ex när det gäller moraliska frågor. Det positiva när någonting medvetandegjort också leder till en frigörelse är att det sker en förändring i individens sätt att förhålla sig till andra. Individen har då gjort ett eget ställningstagande och lever inte passivt. Även förekomsten av ny inlärning kan värderas
olika från person till person beroende av vilken kunskapssyn man har. Jag betraktar huvudsakligen ny inlärning som positiv och anser att kontrollen inte behövs för att människor skall välja det rätta, i det här fallet, de medvetna val
man gör för att det skall vara möjligt att leva tillsammans med andra i ett samhälle. Argument mot denna min inställning till ny inlärning, är att den utgår
från idealistiskt förhållande till omvärlden och utifrån en människosyn som
bygger på tron att människan i grund och botten är god och vill göra gott. Min
idealistiska hållning bygger på min pedagogiska grundsyn. Min hållning är att
moral kan och bör läras in genom samtalet, inte genom kontroll och/eller
förtryck.
I undersökningen av Platons skrifter är det viktigt att ta reda på vad det är
för immanent pedagogik som förhindrar inlärning och hur immanent pedagogik används som reproduktionsmedel. Vilka budskap är det Platon betonar?
Immanent pedagogik existerar alltid som fenomen. Det är de tidsbundna
budskapen som förmedlas som förändras under tidens gång.36 Detta är positivt
i meningen att en förtryckande makt kan upplösas till förmån för en demokratisk. I avhandlingen försöker jag beakta de immanenta budskap införandet av
demokratin skapade, eftersom det tidigare styrelsesättet var förtryckande.
*
Tvåfaldig immanent pedagogik är min tolkning av Ödmans begrepp immanent
pedagogik och ett av de begrepp som tillsammans med synlig pedagogik och
metapedagogik bygger upp det pedagogiska perspektivet. Detta kommer jag resonera kring lite längre fram. Här vill jag nämna att de tillsammans bildar det
pedagogiska rummet, ett begrepp som tills vidare är på idéstadiet. Idén uppkom under arbetet med att finna ett sätt att få fram den immanenta pedagogiken under den attiska perioden. Det pedagogiska rummet är ett rum som har
det offentliga rummets karaktär37. Utbildning är och har sedan den attiska pe36
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A.a., 1995, s. 616.
Det offentliga rummet återfinns i bl a Johan Fornäs forskning.
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rioden varit en offentlig angelägenhet38. Om det inte går att direkt påverka vad
som händer i klassrummet är det möjligt att göra det indirekt. Men för det
mesta påverkar det som existerar utanför utan hjälp från någon. Det pedagogiska rummet kan bäst beskrivas som metafysiskt eftersom det genom sin
överskridande karaktär går utöver klassrummets fysiska ramar. Även om man
stänger dörrarna om sig, för eleverna och läraren med sig sin bakgrund, den
kultur de vuxit upp i och den uppfostran de har fått genom bl a immanent
pedagogik. Historien talar i klassrummet bl a genom dess interiör, bänkar och
klassrumsspråk.
Allt detta påverkar, som jag ser det, den synliga pedagogikens mål i negativ
bemärkelse. Det som utbildningspolitiken har som mål att eleverna skall lära
sig, påverkas av den kultur och samhällsklass de är uppfostrade inom och samhällets identitet39. Den kultur och klass utbildningspolitiken har som bas konfronteras med andra kulturer. Något som bidrar till att inlärning av nytt kunskapsstoff hela tiden konkurrerar med det outsagda men ständigt närvarande
inflytandet från samhället utanför. Men inte i form av nya utan av gamla invanda, nästintill oföränderliga föreställningar om världen. Det omvända förhållandet gäller likaså. Nästan inte någonting som avhandlas inom klassrummets fyra väggar kan undgå att göra avtryck i samhället utanför.
Därför ser jag det pedagogiska rummet analogt med det offentliga rummet
och dess offentliga karaktär. Ett rum som innefattar individens socialisation.
Ett rum i vilket olika typer av människor möts, kanske igenkänns, men nästan
aldrig lär känna varandra. Människor med olika bakgrund, olika kultur och
olika föreställningar om världen mm. Ungdomar vistas långa tider i det offentliga rummet, men de vuxna går oftast snabbt igenom det, på väg till eller från
någonting. I detta rum blir alla sedda och riskerar mycket av sig själva. Man
kan säga att alla sätter sig själva på spel. Vissa regler måste efterlevas. Det är
lätt att dömas ut, lätt att bli ignorerad, men det är också lätt att få hjälp om det
behövs.
Det pedagogiska rummet under den attiska perioden är identiskt med det
offentliga rummet. Atenarna umgicks och avhandlade allt inför öppna dörrar,
på torg, marknader och i rådet40. Det kan tyckas som att Sokrates var en
kuriositet. I våra ögon är han säkert det. Under den attiska perioden var samtalande på gator och torg inte alls märkligt.
Genom att tillämpa idén om det pedagogiska rummet på Platons skrifter är
det möjligt att få fram värderingar mm, vilka existerade och därmed särskilja
Platon från folkmentaliteten och det inflytande som präglade, inte bara honom
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utan även andra. Något som inte helt går att belägga, men som ändå går att
finna stöd i av tidigare forskning om Platons samtid.
Det är emellertid viktigt att reda ut att immanent pedagogik befinner sig på
två nivåer, en begreppslig och en konkret, för att det skall vara möjlig att förstå den som tvåfaldig. Det är emellertid inte de två nivåerna som bidrar till att
den är tvåfaldig. På vilket sätt den är det kommer jag att redogöra för lite
längre fram.
Immanent pedagogik existerar på en begreppslig nivå som företeelse, dvs
som ett abstrakt begrepp som har en viss innebörd. Ödman har implicit definierat den på en abstrakt nivå som en företeelse som påverkar individer att
bli på ett visst sätt. På den konkreta nivån visar sig immanent pedagogik genom
de föränderliga budskap, vilka den förmedlar. Dessa budskap ger en viss
karaktär på en tids immanenta pedagogik, vilka är beroende av tidens kultur
och formar folkmentaliteter och speciella tankefigurer.41
När det handlar om min tolkning av immanent pedagogik som tvåfaldig vill
jag börja med att ta ett exempel från Ödmans bok Kontrasternas spel. Under
1400-talet var tankefiguren enligt Ödman holistisk och under 1500-1600-talen
blev den dualistisk. Vad man kan se är att den immanenta pedagogiken skapade
två olika tankefigurer som var i harmoni med de kulturella uttrycken respektive tid hade. Detta betyder att den troligen förändrades gradvis under några
hundra år. Vad individerna tyckte var självklart under 1400-talet blev mindre
självklart under 1600-talet. Sextonhundratalsmänniskorna såg istället annat som
självklart.
Det är alltså förändringen från holism till dualism som avslöjar att immanent pedagogik är tvåfaldig under den tid då den tidigare gradvis byts ut till
den senare. Jag benämner tvåfaldig immanent pedagogik traditionsbunden respektive radikal immanent pedagogik. Skälet till dess benämningar är att det
finns tydliga skillnader mellan det traditionsbundna och det radikala. En skillnad är att traditionsbunden immanent pedagogik upprätthåller traditionen, medan den radikala slår sönder den. Under förändringen av det som karaktäriserar en tids immanenta pedagogik under en längre tidsperiod finns det en period
då de budskap som tvåfaldig immanent pedagogik förmedlar verkar samtidigt.
Genom denna samtidighet skapar immanent pedagogik dubbla budskap vilket
visar sig i pedagogiken. Den kan då uppfattas av eleverna som luddig, motsägelsefull och oseriös. Men de är inte medvetna om varför de upplever den på
det sättet.
Denna typ av dubbla budskap skall inte förväxlas med den dubbelhet som
metakommunikation skapar, inte i den mening Gregory Bateson lägger in i
begreppet42 eller utifrån ett intersubjektivt perspektiv43. I den meningen är
41 Se
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båda parter medvetna om de olika budskapen, men de vet inte hur de skall förhålla sig till dem. Dubbla budskap som är immanenta visar sig endast som en
känsla av att något är fel eller visar sig som oförståelse av något.
Andra skillnader mellan traditionsbunden och radikal immanent pedagogik
har att göra med att vi som individer upplever företeelser som inlärda eller
medfödda. Skillnaderna kommer jag att redovisa genom att definiera dem och
ge några illustrativa konkreta exempel.
Traditionsbunden immanent pedagogik kännetecknas av att den genom sin
påverkan får individen att uppleva att fenomen i tillvaron är så självklara att de
uppfattas som egenskaper hos människan och omgivningen. Individen är inte
medveten om att uppfattningen om något är inlärd. Fenomenen är i själva verket traditionsbundna, vilket innebär att egenskaper är så fast rotade i traditionen att det är svårt för en individ att bli medveten om att de förmedlas från
en generation till nästa. Fenomenen uppträder på ett så naturligt sätt att det är
svårt att rekonstruera på vilket sätt individen har lärt sig det hon kan och uppfattar om tillvaron hon lever i.44
Radikal immanent pedagogik, kännetecknas av att den skapas av ny synlig
pedagogik som inte är i linje med det samhällssystem som råder och den
tidigare synliga pedagogik som den ersätter. Detta sker då en lärare väljer en
speciell pedagogisk inriktning, t ex fri pedagogik eller när samhället radikalt
förändrar läroplanen. Den nya pedagogiken eller läroplanen alstrar nya immanenta budskap, som är mer eller mindre synliga för dem som skriver den
nya läroplanen och för lärarna som skall tillämpa den och för eleverna som tar
emot den.
Att enstaka lärare eller grupper av lärare börjar använda sig av en alternativ
pedagogik, kan tyda på att den etablerade pedagogiken börjat spela ut sin roll.
Om fler lärare följer efter och detta leder till ändringar i läroplanen, blir
pedagogiken ny. Den traditionella immanenta pedagogiken fortsätter emellertid
att verka, samtidigt som den radikala går in på scen. Den nya pedagogiska inriktningen som börjar att praktiseras skapar en immanent pedagogik med en
helt annan skepnad. Immanent pedagogik existerar så gott som alltid varhelst
det förekommer undervisning och inlärning45 .
Ett sådant dubbelt förhållande uppstod när folkskolan via enhetsskolan blev
grundskola. Trots goda intentioner att förändra pedagogiken, var det den gamla folkskolans immanenta pedagogik som gällde i många år efter grundskolans
införande46. Detta ser jag även hände då demokratins värderingar skapade en
ny pedagogik under den attiska perioden i Greklands historia.
Den gemensamma definitionen på immanent pedagogik är att den i båda
fallen, vare sig den är av traditionsbunden eller av radikal karaktär, oftast är
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mer eller mindre synlig hos både utövaren och mottagaren47. Den radikala immanenta pedagogiken är emellertid mer synlig och kan därför lättare medvetandegöras. Den har inte funnits så länge att den har rotat sig i människors
mentalitet på samma sätt som den traditionsbundna har gjort.
Jag kommer att använda mig av begreppet tvåfaldig immanent pedagogik
under tolkningen av Platon och hans pedagogik i syfte att få fram vad han påverkades av och vilken tvåfaldig immanent pedagogik hans dialoger innehåller,
både den han själv kryptoinlärt (kapitel fyra) och den han vidareförmedlar i
sina dialoger som påverkan (kapitel fem).
Användningen syftar inte till att försöka ta reda på tankefiguren48 under den
attiska perioden rent generellt utan syftet är främst att försöka tolka Platons
identitet i relation till det som i dialogerna är immanent pedagogik.
Att använda sig av tvåfaldig immanent pedagogik som analys- och tolkningsmodell, innebär att man kan förklara varför det finns motsägelser i Platons
dialoger med avseende på hans identitet, hans pedagogiska verklighet och hans
pedagogik. Det specifika hos honom och hans pedagogik kan framträda tydligt.
Något som endast är möjligt att få fram genom att ta reda på vad han delade
med andra.
Immanent pedagogik förmedlar bl a en kulturs värden och förhållningssätt
till andra människor från en generation till en annan utan att de ifrågasätts och
görs därmed till individens egna värderingar. Den skapar en illusion hos
individen att värderingarna är hennes egna. Det är just denna illusion som
bidrar till den försåtliga och sofistikerade karaktären hos immanent pedagogik
och som gör den så svår att upptäcka.49
Vinsten med att undersöka immanent pedagogik under den grekiska antiken
pga det annorlunda sättet att förhålla sig till tillvaron och till företeelser, överskuggas dock till viss del av de problem en sådan studie för med sig. Distansen
blir för stor, även om en historisk horisont öppnas. Det är lätt att missförstå
antikens människor, deras gudatro och föreställningar om världen. Lätt att se
endast det man kan se, men svårt att se att det som till synes är likt egentligen
inte är det. Nutidens människor kan inte frigöra sig från sitt eget tänkande i
den utsträckning att det är möjligt att tolka människorna, gudatron och föreställningarna som dessa uppfattades av den grekiska individen. Det är svårt att
radera bort kunskaper som vetenskapen alstrat och tänka sig en värld i vilka
människan inte hade dessa kunskaper om t ex universum. Deras bild av universum var ju helt annorlunda än vad vår är. Vad som ytterligare försvårar är
att det inte heller är säkert att det är möjligt att upptäcka alla budskap som immanent pedagogik förmedlade även om distansen till den aktuella tiden gör det
lättare. Immanent pedagogik är och behöver inte vara densamma för alla i ett
47

Ödman, 1990; 1991; 1995.
Asplund, 1985.
49 Jfr Ödman, 1990; 1991; 1995.
48

40

samhälle50. Det som är immanent för exempelvis medelklassen är inte nödvändigtvis detta för arbetarklassen. Därför är det lättare för en arbetarklasselev att
upptäcka medelklassens immanenta pedagogik än vad det är för en medelklasselev och tvärtom. Även här är det distans till situationen, som möjliggör medvetandegörelse.
Man kan också förstå immanent pedagogik utifrån två olika perspektiv, ett
maktperspektiv och ett mottagarperspektiv. Det är inte säkert att makten är
medveten om att den utövar immanent pedagogik, därför att den har kryptoinlärt budskap som inte någon kan rekonstruera hur dessa har lärts in. Men
makten kan vara medveten, men låta pedagogiken och budskapet vara immanent för att tjäna sina egna syfen. Ett ifrågasättande folk som tänker själva, kan
skapa problem.
Ett annat problem är att det finns immanent pedagogik som endast gäller en
grupp i samhället. I Platons skrifter har jag beaktat både den immanenta pedagogiken som han var påverkad av och de budskap hans dialoger innehåller som
gäller andra klasser i mån detta förekommer. Hans dialoger skildrar främst
den manliga fria grekiska medborgarens liv. Platons budskap riktar sig därför
främst till den grupp han själv tillhörde. Genom dessa budskap är det möjligt
att indirekt utläsa hur han såg på andra klasser och vilken immanent pedagogik
som de möjligen påverkades av.

Det hermeneutisk/filosofiska perspektivet
För att till fullo förstå på vilket sätt jag använder mig av begreppen självkonstitution och livshistoria (narrativ identitet) i samband med Platon och vilken
betydelse dessa har för hans pedagogik behöver man ha klart för sig vad den
berättade tiden innebär. I syfte att öka förståelsen för läsaren av den här avhandlingen vill jag redovisa hur Ricoeur resonerar kring den berättade tiden
och hur jag tolkar den i relation till min läsning av Platons dialoger.
Den berättade tiden innebär att det är människorna under en viss tid som berättar om en händelse eller om levnadsvillkoren för människor i en annan tid.
Syftet är att skapa förståelse för en människa i en annan tid. Berättaren förmedlar en förståelse för något i lyssnarens tid genom att berätta om den andra
tiden. Oftast handlar det om en svunnen tid, om återberättande av det som den
andra inte känner till pga att hon inte levde då. Berättandet skapar inte enbart
förståelse för den tidigare tidens människor, utan kan också förmedla förståelse för exempelvis levnadsvillkoren under den tid lyssnaren lever. Vad det
ytterst handlar om är att skapa ett individuellt likaväl som ett gemensamt minne, med vilket avses att skapa betingelser för hur individen skall kunna leva sitt
liv utan att behöva ta reda på allt på egen hand. Historieberättandet för på så
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sätt mänskligheten framåt. Tidigare erfarenheter och handlingar utgör på så
sätt grunden för vidareutvecklingen av människans överlevnad.51
Den berättade tiden är historisk. Den berättar om sådant som har hänt.
Genom att historien förmedlas genom muntliga berättelser från en generation
till den andra, upprätthåller den det gemensamma minnet. På samma sätt
fungerar de nedtecknade berättelserna, men också historieskrivandet. De har
till syfte att fungera som ett nedskrivet gemensamt minne. Skillnaden mellan de
berättande källorna och historieskrivaren är att den senare använder sig av arkiv, dokument och spår i syfte att rekonstruera historien (händelsen).
Till slut finns det inte någon som kan berätta om ett tidigare skede. Berättande källor är inte heller lika tillförlitliga efter någon eller några generationer. Händelsen tolkas i flera led och ingen kan veta hur mycket som är kvar
av det ursprungliga skeendet. Inte ens under samtiden har en berättande källa
ett entydigt sanningsvärde. 52
Min tolkning och förståelse är att berättelsen binder samman två tider, som
inte annars skulle kunna bindas samman. Ricoeur menar att den berättade tiden
genom berättelsen är en bro mellan historien och andra människors handlande
som förmedlas av exempelvis en morfar som upplevde handlingen i första
hand53.
Kalendertiden är en aspekt av den berättade tiden. Den hjälper människorna
att minnas genom att viktiga händelser dateras. Denna datering sker också individuellt och gemensamt. Den berättade tiden har dessutom tre tidsdimensioner,
dåtid, nutid och framtid. Människan kan dock inte tala om dåtid eller framtid
om hon inte relaterar händelserna till ett visst datum. Hon måste alltså veta vilket datum händelsen skedde, sker eller skall ske för att veta om det tillhör
historien, nutiden eller framtiden. Den berättade tiden är en mänsklig tid,
menar Ricoeur, eftersom den handlar om tidigare och nuvarande mänskliga
handlingar som sätts in i ett tidssammanhang. Den hjälper individen att förstå,
bl a hur framtida handlingar skall kunna utföras så att misstag inte begås och
för att utvecklingen skall gå framåt. Den berättade tiden är alltså, som jag tolkar Ricoeur, det mänskliga minnet som verkar såväl på individ- som på sam51
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events concerning people whom I could never have known. Here the frontier that separates the
historical past from individual memory is porous, as can be seen in the history of the recent past
- [...] - which blends together the testimony of surviving witnesses and documentary traces
detached from their authors [...]”. (A.a.)
52 Se Thurén, 1997, Källkritik, Stockholm, Almqvist & Wiksell.
53 Ricoeur, 1990, s. 114. Översatt till trefaldig mimesis är förfaderns handlande (mimesis )
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som gestaltas (berättas) (mimesis2) av morfadern och tolkas och nygestaltas av honom och
lyssnaren i nästa generation, (mimesis3). Lyssnarens nygestaltning handlar om en tolkning av
morfaderns text.
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hällsnivå. Ett mänskligt minne som innehåller kunskapsstoff som måste berättas
från en generation till en annan, därför att den enskilda individen är dödlig.
Minnet måste därför läggas utanför den enskilda, göras gemensamt och tillgängligt för dem som kommer efteråt.54
*
I samband med den berättade tiden utvecklar Ricoeur Aristoteles´ syn på begreppet mimesis och utvecklar trefaldig mimesis (mimesis1, mimesis2 och
mimesis3), vilket är mimesis förbundet med tiden.
Förgestaltningen är detsamma som en förförståelse av mänskligt handlande,
menar Ricoeur, i dess semantiska, symboliska och tidsliga mening. Genom det
gemensamma minnet förstår man hur detta handlande kommer att bli. Man har
en förväntan om något som komma skall. Detsamma gäller den historiska texten. Man har en förväntan om vad den härbärgerar.
Grunden för nygestaltningen av en historisk och/eller litterär text är den
förmedling som gestaltningen (mimesis2) gör av förgestaltningen (mimesis1)55.
Gestaltningen är själva berättelsen, i vilken de tidiga handlingarna och erfarenheterna tolkas av författaren som hon framlägger dem i texten. Genom
denna presentation riktar sig gestaltningen mot läsarens värld och den nygestaltning som sker då texten utvecklas framför texten. Jag tolkar ”framför
texten” som att läsaren har ett relationellt förhållningssätt till den text hon
läser. Det är vad som händer mellan läsaren och texten som skapar tolkningen
och hur hon förhåller sig till vad texten vill säga henne.
Mimesis3 som av Bengt Kristensson Uggla översatts till nygestaltning är alltså utifrån Ricoeurs tolkning av Aristoteles´ syn på mimesis att en läsare skapar
en ny text av en redan befintlig text. Även människors handlingar i livet kan
betraktas som texter56. Dessa berättar om tidens, samhällets och individens
identitet. Läsaren tolkar dem på ett nytt sätt utifrån den värld hon lever inom
och är bekant med.
När läsaren skapar en ny text av en redan befintlig genomför hon ofta en
existentiell tolkning. Hon kan dessutom sätta sin egen identitet på spel i mötet
med andras livsöden. Vad som menas är att existensen är förknippad med en
persons identitet. Alla möten bär med sig risken att identiteten hotas.
När texten är färdigskriven har även författaren nygestaltat sin egen berättelse. Hon har tolkat utifrån sina egna eller sin egen tids erfarenheter och
imiterat eller omvandlat dessa och skrivit en ny text.
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Se Ricoeur, 1990, kapitel Between Lived Time and Universal Time - Historical Time.
mellan en historisk och litterär text vad gäller gestaltningen är att historiska texter
bygger på verklighet, vilket inte den litterära texten behöver göra. I den kan författaren hänga
upp sin berättelse på olika tidpunkter utan att den behöver motsvara någon existerande
verklighet. (Ricoeur 1993; 1985, Time and Narrative, Volume 2, Chicago and London, The
University of Chicago Press.
56 Ricoeur, 1993; Rorty talar om en periods berättarschema (Vattimo, 1999).
55 Skillnaden
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Gestaltningen utgår både från att förklara och att förstå vilka Ricoeur menar
bildar tillsammans en dialektik som kan kallas tolkning57. Författaren lägger
fram sin egen förklaring och sin egen förståelse av de handlingar som föregår
berättelsen. Genom förklaringen kan gestaltningen förutom att stå för en
konstnärlig presentation av verkligheten också stå för något som har förbindelse med en verklighet i tiden58.
När jag tolkar Platons skrifter utgår jag både från hans tolkning av den
verklighet som han har lagt fram i texterna och från min egen värld. I textens
värld beskrivs den verklighet som utgår från Platons tolkning av andras handlingar under den attiska perioden. Han nygestaltar verkligheten i texten genom
att han tolkar den utifrån den person han var och samtiden och jag nygestaltar
texten, dvs, skriver en ny next, utifrån min egen världs referensramar och de
handlingar som jag är bekant med. Nygestaltning sker därför i den fog där
läsarens och textens värld förenas. Det som uppstår i det gemensamma mötet
mellan Platons texter och mig som läsare blir endast förståeligt om det föregåtts av förgestaltning och gestaltning av det som kan förenas med den värld
som jag lever inom.
*
Som utgångspunkt antar jag i den här avhandlingen att Platons verksamhet och
hans synliga pedagogik har att göra med hans identitet, vem han själv blev i
relation till sin omvärld. Denna interaktion har att göra med hur han byggde
upp sin pedagogiska verksamhet och förhöll sig till den. Vidare har hans
synliga pedagogik att göra med hur han förhöll sig till samhället, till sin egen
livshistoria och till sin identitet. Eftersom Platons identitet inte kan studeras i
hans egen nutid utanför dialogernas text, är det hans narrativa identitet som
studeras59. På samma sätt som den berättade tiden sammanbinder två olika
tider, binder den narrativa identiteten samman två olika identiteter, den personliga med samhällets identitet. Den binder även samman dessa med andra
tiders samhälle och dess individers identitet. Platons identitet har betydelse i
den här avhandlingen, främst för att den avslöjar hur han konstituerar sig själv
i kommunikation med andra i berättandet. Vad han påverkades av och attraherades av visar vem han var. Detta har betydelse för hur pedagogiken utformades. Dessutom avslöjar hans självkonstitution hur samhället såg ut och
vilka värderingar som rådde, eftersom en individ inte kan leva isolerat och
undgå att lära in och manifestera i sin text andras värderingar på ett eller annat
sätt.
Ricoeur skriver i sitt verk Time and Narrative del 3 om hur en persons
livshistoria har att göra med den aspekt av hennes identitet som är föränderlig
57

Ricoeur, 1993, kapitlet Förklara och förstå, ss. 65-98.
Se Ricoeur, 1984.
59 Se Ricoeur, 1990; 1992, ss. 140-168.
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under ett liv (ipse-identitet - självet) i motsats till den identitet som är stabil
(idem-identitet- jaget). Jag kommer fortsättningsvis använda mig av begreppen
jaget respektive självet, för att undvika begreppsförvirring, även om dessa begrepp associerar till psykologin. Den här teorin är svårfångad och öppnar för
många tolkningar.
Självet är inskrivet i historien och är först och främst existentiellt. Det
skapas i kommunikation med traditionen och med den andre. Ricoeur drar
slutsatsen att narrativ identitet är den poetiska lösningen av den hermeneutiska
cirkeln.60 Min tolkning är att Ricoeur menar att förståelsen uppnås genom att
en person berättar sin livshistoria som bygger på att det alltid finns något före
och efter en individs liv, historien och framtiden och fokuserar på det som har
betydelse för individen själv, då hon lever sitt liv. Genom denna process sker
en ökad förståelse för hur hon levt sig liv och för vem hon har blivit.61 Men
det betyder också att hon genom sin födelse kastas in i ett skeende som hon
sedan präglas av62. Platon liv präglades av det skeende som pågick då han
föddes, vilket utgjorde samhällets dåvarande narrativa identitet. Detta är viktigt att ta i beaktande, för att ta reda på vad som var viktigt för Platon. Så viktigt att han valde att skriva om det i sina dialoger. Möjligheten att skapa förståelse för den narrativa identiteten är att skapa en bro mellan de två tiderna
genom det som förenar dem.
Att svara på frågan Vem? (Who?) är att berätta en livshistoria, säger
Ricoeur. Livshistorien berättar om Vems (Who´s?) handlingar som hon under
sitt liv utvecklas genom. Av den anledningen blir Vems (Who´s) identitet en
berättande (narrativ) identitet, men den handlar likaväl om ett samhälles, om
ett folks, som om en enskild persons livshistoria, hennes handlingar och hennes
relation till samhället63. Det handlar också om att jaget hos människan konstitueras genom en berättelse, vilket innebär att när jaget sätter ord på sig själv
då blir ”jag” till, i ett narrativt skapande. Det betyder emellertid inte att människan är en berättelse. Det är hennes liv som är det. 64
Hur Platon konstituerade sig själv i kommunikation med andra i berättandet
visar vilken karaktär han hade. Den kan berätta något om hans identitet och
hur den är inskriven i historien. Hans karaktär går att tolka fram i hans dialoger. Hans karaktärsdrag refererar till den värld som han levde i, som bl a
skapades utifrån tidigare generationers handlingar. För att ta ett exempel, bidrog demokratin som infördes år 462 f Kr65 av Sokrates´ generation, till att
Platons generation skolades i demokratiskt synsätt. En tolkning, utifrån
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Se Ricoeur, 1990, s 248.
62 Jfr Ricoeur, 1990.
63 Ricoeur 1992, Introduction.
64 Bengt Kristensson Uggla - seminarium 991116.
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Ricoeurs resonemang, skulle visa att införandet av demokratin år 462 f Kr,
skapade speciella karaktärsdrag hos individer i kommande generationer.
Demokratin bidrog alltså till att en speciell identitet hos den enskilda individen
formades.
Genom att jag ingår som huvudperson i ett större skeende, i vilket fler
människor är involverade, är jag inte ensam om att skapa berättelsen. Däremot
är det hon själv som berättar om sin roll i detta större skeende och vad det har
för påverkan på hennes livshistoria som hon själv tolkar den. Hennes liv blir en
berättelse. Det går att tolka det Ricoeur säger, som att jaget manifesteras i
världen genom självet. Detta blir på så sätt en förmedlande länk mellan världen
och jaget.66 Självet har en intersubjektiv förbindelse med världen och en intrasubjektiv förbindelse med jaget.
När Platon inte skriver om sig själv i sina dialoger blir det istället forskaren/historikern som skriver hans berättelse. Ingår även hon i berättelsen?
Hon ingår, i varje fall, som medförfattare till den berättelse som ger mening åt
Platons liv. Hon ingår i den långa berättelsen om Platon.
Ricoeur skriver följande i sitt verk Oneself as another: ”By narrating a life
of which I am not the author as to existence, I make myself its coauthor as to
its meaning”67.
När forskaren skriver Platons livshistoria ger hon den en mening som finns
immanent i dialogerna. Genom att ge den en mening blir hon på så sätt en del
av hans livshistoria. På så sätt blir vi alla delaktiga, forskare, tolkare, läsare
och historiker, i Platons livshistoria. Vi nygestaltar, genom vår läsning, hans
dialoger och ger dem en mening och därmed också mening åt hans liv då han
levde det. Förmodligen ger denna läsning också en mening åt våra egna liv. Vi
kan dock inte se vidden av på vilket sätt våra egna liv och vår tid får mening
av att ingå i Platons livshistoria. Det är endast dem som kommer efter oss som
kan göra det. Främst ingår han i eftervärldens människors livshistoria. Min
egen livshistoria knyts samman med hans. Den blir förbunden med historien.
Den ger mig förståelse och sammanhang. På så sätt hör tid och berättelse samman. Vi ingår alla i den stora tiden som är förbunden med den stora be66

Ricoeur, 1990, s. 246; se också Ricoeur, 1992.
”The fragile offshoot issuing from the union of history and fiction is the assignment to an
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rättelsen, i vilken Platon med sin stora betydelse har en plats som påverkar
människors livshistorier långt fram i tiden. När så sker, blir det ett samhälles
och ett folks livshistoria och identitet. Den narrativa identiteten är förmedlingen mellan Platons identitet och den identitet som ett nutida samhälle har på
samma sätt som den berättade tiden är en berättelse som binder samman två
tider. Den bro som Ricoeur talar om är berättelsen som innehåller det som
förenar dessa två tider.
En individs livshistoria vävs samman med dem hon har en relation till och
det här är viktigt när det gäller berättandet av Platons livshistoria, med tanke
på att han hade många relationer men också många icke-relationer under sitt
liv, vilka var viktiga för hur hans liv gestaltade sig. Livshistorien skapas alltså
inte endast genom kommunikation med andra, utan genom att individen också
är med om att skapa andras livshistorier och andras identiteter.
Ricoeur skriver följande: ”[...] in our experience the life history of each of
us is caught up in the histories of others. Whole sections of my life are part of
the life history of others - of my parents, my friends, my companions in work
and in leisure”.68
*
I samband med en individs berättande av sin egen livshistoria vill jag göra en
utvikning som beskriver vad jag utgår från då jag tolkar vem Platon var. Jag
beaktar ju både hans relationer och icke-relationer.
Den betydelse personen som berättar sin livshistoria tycker att den andra individen har, påverkar också vilken typ av livshistoria hon berättar om sig
själv. Även om personen inte inser att den andra kan ha haft en stor betydelse
utesluter detta inte att den andre kan ha haft det. Individen har en fri vilja.
Genom den kan hon utesluta vissa människor, därför att hon inte tycker att de
bör ha någon plats i hennes liv. På så sätt kan hon förfalska sin egen livshistoria, men jag menar inte att hon nödvändigtvis gör denna förfalskning
medvetet. I stället för att livshistorien ger en ärlig bild av henne själv kan den
bli myten om henne själv. Individen kanske inte är medveten om andras betydelse. Icke desto mindre kan de ha en mycket stor betydelse. I en människas
liv finns det många som hon har en relation till. De flesta skymtar förbi ett
ögonblick. Vissa finns med under några år utan att lämna några spår hos
henne. Livet fortgår som vanligt. Den andra är snart glömd om den någonsin
har varit sedd. Men det finns vissa som lämnar oförglömliga spår hos en människa och får en märkbar betydelse för den utveckling identiteten får. Det finns
också de som individen aldrig får någon relation till. Identiteten hos en individ
ser t ex annorlunda ut om hon har barn eller inte, om hon lever skyddad från
människor med det som ett samhälle anser vara dålig moral eller inte. Därför
har frånvaron av vissa relationer betydelse för identiteten och en persons livs68
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historia, lika mycket som de relationer som hon har. Ibland kanske dessa ickerelationer t o m får större betydelse för den identitet som utvecklas än de relationer hon har. Därför att de framkallar en längtan eller en sorg som aldrig
försvinner och/eller ett sätt att leva som inte är möjligt annars.
En lärarkollega sa något om Ricoeur som jag då hon uttalade det upplevde
som märkligt. ”En som kan skriva så tjocka böcker kan inte ha barn”. Jag
svarade att vi alla har olika livsuppgifter, vissa skaffar barn och andra skriver
tjocka böcker. Efteråt tänkte jag att det kanske låg något i det hon sade. Har
man barn kanske man inte ser sig själv som en person som har tid att skriva
tjocka böcker. Då kan man heller inte se att andra kan göra det man själv inte
har tid till. Trots detta finns det människor som både skriver tjocka böcker och
har barn. Hennes uttalande avslöjar till viss del hur hon ser på sig själv och om
hennes identitet. En barnlös individ har svårt att se sig själv som förälder,
utom kanske som en potentiell förälder, liksom en person som har barn har
svårt att sig själv som barnlös. Båda formas i relation till det som gäller för
den livssituation de lever under och de relationer och icke-relationer de har.
För berättandet av Platons livshistoria är det alltså viktigt att även räkna in
dem som han till synes inte hade någon relation till som en viktig faktor för
hur hans identitet utformades. Mycket av det han ansåg kan ha att göra med en
identitet som präglats av icke-relationer mer än av relationer, eller kanske lika
mycket. En individ kan alltså förfalska sin egen livshistoria genom att förneka
andras betydelser. På motsvarande sätt kan hon förneka att hon har någon del i
andra individers livshistorier. Att inte förfalska sin egen livshistoria eller att
inte förneka sin egen del i andras har att göra med individens medvetenhet om
det ansvar för den/de relation(er) hon har med andra och om individens medvetenhet om ansvaret för sina egna handlingar. Om vi är delaktiga i andras
livshistorier är vi också i varierande grad ansvariga för andras liv.69
69

För en elev kan en lärare vara mycket viktig. Hon kan vända på elevens liv utan att hennes
eget liv genomgår samma omvandling. Ibland kan omvändningen vara negativ, ibland positiv.
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*
Vad som ytterligare ingår i en individs livshistoria är alltså kulturen och
samtidens narrativa identitet. Eftersom en individ inte står fri från den tid hon
lever inom, enligt Gadamer och Ricoeur, bör denna tids kultur ge avtryck i
individens identitet. Platons erfarenheter av sina egna och andras handlingar
skapade de berättelser dialogerna handlar om. Nygestaltningen (mimesis3) syns
genom att de skildrar en ny verklighet, Platons nya verklighet. Han skrev inte
sin livshistoria direkt i dialogerna, vilket komplicerar det hela. Men genom att
han skildrar verkligheten som han tolkar den, avslöjas hur han konstituerar sig
själv i berättandet i kommunikation med sin omgivning och inte minst med sin
tid. Genom denna självkonstitution kan det vara möjligt att få fram på vilket
sätt hans identitet visar sig i hans pedagogiska verksamhet.
Även om Platon skulle ha skrivit sin livshistoria, så är det endast historikern
som kan berätta den så att den får sin fullaste mening. Så egentligen skulle jag
vilja säga att historikern inte är medförfattare utan författare, till skillnad mot
en medmänniska som är medförfattare till en nu levande person. Enligt
Ricoeur är jag dock medförfattare och som en sådan bör jag ha möjlighet att
skriva fram Platons livshistoria som han indirekt avslöjar i dialogerna och den
mening som finns inneboende i den.
Man kan fråga sig vad finns det för värde i att berätta sin egen livshistoria
om man inte samtidigt kan ge den den fullaste meningen? För att individen
skall kunna känna igen sig själv i sin livshistoria behöver hon hjälp av en utomstående. När Ricoeur skriver att endast historikern kan berätta en livshistorias
mening uppstår dock frågan för vem den har mening, för individen själv, för
hennes närmaste omgivning eller för hennes och andras framtid eller för alla
tre? En andra fråga är hur man skall definiera mening i det här sammanhanget. Andra frågor som pockar på svar är: Kan man någonsin få fram meningen i Platons livshistoria för honom själv och för hans samtid? Svaret på
den sista frågan är att man bara kan få fram vilken mening en persons livshistoria har för dem som kommer efteråt.
Platons projekt, dvs skrivandet av dialogerna och hans pedagogiska
verksamhet på Akademin genomsyrades av Platons själv som skapades i kommunikation med andra, inte av hans jag. Jaget blir för alltid förborgat hos
Platon själv. Vad70 han egentligen var är inte möjligt att ta reda på. Däremot är
det möjligt att ta reda på hans narrativa identitet, dvs hans karaktär i relation
till samtiden, eftersom ”man själv” (oneself) alltid står i något slags relation till
andra, inte bara till sitt eget jag, och till vilken mening livet hade.
70
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Pedagogiska processer
Tidigare i det här kapitlet redogör jag för avhandlingens pedagogiska perspektiv. Här kommer jag presentera de två centrala pedagogiska processerna. Här
låter jag en gammal väl etablerad process möta en ny, fortfarande på väg att
etableras inom lärarutbildningen. I båda dessa processer ingår immanent pedagogik. Den har ett styrande, bevarande och reproduerande syfte i processen
pedagogik som påverkan, men ett förhindrande syfte för den process i vilken
pedagogik leder till förändrad omvärldsuppfattning. I det ena fallet ger immanent pedagogik positiva konsekvenser med tanke på att den bidrar till ett bevarande av traditioner mm och gynnar reproduktionen. I det andra fallet ger
immanent pedagogik negativa konsekvenser då den förhindrar ny inlärning. I
tidigare avsnitt har jag beskrivit karaktären på immanent pedagogik och relationen till synlig pedagogik och metapedagogik. I det här avsnittet kommer jag
att beskriva själva processerna och presentera några definitioner.
Pedagogik som påverkan är väl den äldsta och mest livskraftiga pedagogiska
processen. Trots uppkomsten av mer eller mindre fria pedagogiska inriktningar har den överlevt. Kanske för att även de fria pedagogerna använder sig
av den, för att ha möjlighet att forma eleverna efter pedagogernas uppfattning
om vad som är pedagogik. Den andra pedagogiska processen som leder till förändrad omvärldsuppfattning tycks föra en ganska osäker tillvaro. Nya processer dyker oftast upp då ett samhälle tycker att det behövs en förändring. Det
sker en förändring från något gammalt till något nytt, dvs från en tidigare till
en ny inlärning. Båda dessa processer undersöker jag hos Platon, främst för att
få att nå en ökad förståelse för hur hans pedagogik såg ut.
*
Den forskare som bäst beskriver karaktären av pedagogik som påverkan är
Wilhelm Sjöstrand som på 1960-talet formulerade följande definition på vad
som är pedagogik:
Pedagogiken som vetenskap behandlar olika sidor av den s.k. edukationsprocessen
(´the process of education´). Denna innebär, att det i varje samhälle och i varje
kultur föreligger en ständig påverkan på människorna i avsikt att dessa genom
inlärning skall på bästa möjliga sätt formas i överensstämmelse med vad man inom
ifrågavarande samhälle och kultur önskar göra dem till.71

Definitionen har varit vägledande för Ödman då han utvecklade begreppet
immanent pedagogik och sammanfattar min tidigare beskrivning av denna
ständiga påverkan med stöd i Ödmans forskning.
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Definitionen beskriver fortfarande huvuddelen av den pedagogik som utövas
inom utbildningsväsendet, som jag ser det. Sjöstrands definition skulle kunna
tolkas som panpedagogik, eftersom det är en vid beskrivning av vad pedagogik
är.
Som jag har tolkat Sjöstrand har han anlagt ett pedagogiskt perspektiv på
tillvaron på samma sätt som man kan anlägga ett sociologiskt eller filosofiskt
perspektiv. Och om man gör det är det möjligt att upptäcka att pedagogik är så
mycket mer än det som sker mellan en lärare och en elev i en klassrumssituation. Denna situation påverkas av mycket mer än den relation som lärare
och elev har. Skillnaden mellan pedagogik och didaktik (mycket förenklat)
handlar om att den första beskriver pedagogiska processer medan den andra
beskriver undervisningsprocesser. En pedagogisk process är därmed mer vid
än en didaktisk process, eftersom den inte endast beskriver undervisningen,
utan all inlärning som sker.
Pedagogik som påverkan i den här avhandlingen fokuserar på all påverkan
en individ mottager och som leder både till en speciell inlärning och till annan,
icke avsedd, inlärning. Detta påstående inbegriper den relation synlig pedagogik och immanent pedagogik har, som tillsammans har en relation till metapedagogik (förekomsten av reflektion). Ju större grad av kritisk reflektion
över synlig pedagogik som tillåts desto mindre verkar den immanenta pedagogiken. Frånvaron av reflektion bidrar till att immanent pedagogik har en
stark påverkan. Processen pedagogik som påverkan kan sammanfattas genom
följande stipulerade definition:
Graden av pedagogisk påverkan bestäms av relationen mellan synlig och osynlig
påverkan, i interaktion med graden av kritisk reflektion över den synliga påverkan.

Reflektion över den synliga påverkan bidrar till att immanenta budskap kan
medvetandegöras.
Den här processen undersöks i Platons skrifter med avseende på vilken formering som Platon genomgick. De centrala frågorna är följande: - Vad är den
synliga och för Platon osynliga påverkan (den som den nutida läsaren kan se)
och hur mycket av reflektion tillåts?
*
Även här ingår immanent pedagogik på så sätt att processen inte kan påbörjas
och leda till förändring om inte förekomsten av immanenta budskap och de
konkreta budskapen medvetandegörs. Då kan de verka med oförminskad kraft
och processen mot uppnående av ny inlärning stannar av.
Enligt Marton et al är det som redan nämnts, få studenter som når förändrad
omvärldsuppfattning. En av anledningar till att de inte gör det är enligt Marton
et al att undervisningen på universitetsnivå inte uppmuntrar den typen av in-
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lärning. Tentorna är utformade efter en annan typ av inlärning, ytinlärningen,
vilket medför att studenterna memorerar kunskapsstoffet istället för att se
samband och sätta in det i ett sammanhang. Man kan säga att universitetsvärldens traditionsbundna immanenta pedagogik fortfarande påverkar.
Perry bygger inte sin teori om förändrad omvärldsuppfattning på att det
finns immanent pedagogik. Efter att ha läst Perry, samt en hel del av forskarna
som undersöker kognitionens betydelse för lärandet har jag kommit fram till
följande om denna process:
Processen mot förändrad omvärldsuppfattning kan beskrivas med begreppen
fakta och vardagstänkande, vilka interagerar med varandra och en metanivå,
på vilken olika sätt att förklara förekommer72.
Fakta förstås i meningen att den lärande presenteras en formel i kemi eller
en ekvation i matematiken, vilken strider mot det hon ser i sin vardag. Oftast
får hon inte någon insikt i hur och varför formeln eller ekvationen uppställts73.
Ett annat exempel är att ett experiment visas eller redovisas utifrån idealtillståndet, t ex att en fjäder och en sten kommer samtidigt till marken pga
1) gravitationens enhetliga verkan på föremål, 2) om de släpps från samma
höjd och 3) om man bortser från luftmotståndet. Individen ser motsatsen, dvs
att fjädern tar mycket längre tid på sig och att den kanske t o m svävar i luften
en lång stund efter att stenen nått marken om hon prövar det själv utanför
laboratoriet. En sak eller ett fenomen kan alltså te sig olika utifrån hur det ses.
Kanske individen uppfattar att hon skall lära sig hur det egentligen förhåller
sig med fjädern och stenen. Hon motsätter sig dock en sanning och kan inte ta
den till sig då den inte stämmer med den verklighet hon uppfattar som
sanning74. Vardagstänkandet innebär att barn ofta bygger upp sin egen
erfarenhet. Det byggs ofta upp genom en immanent pedagogik75, vilken
förmedlar ett antal föreställningar om tillvaron. Denna erfarenhet kan skilja sig
från det läraren vill utveckla hos barnet76. Inlärningen börjar vid födseln och
den kan följa sunda förnuftsprincipen - barnet tar in intryck från omgivningen,
omarbetar dem, placerar dem i redan existerande schemata och utvidgar på så
sätt sitt vetande om världen. I början är barnets världsbild snäv. Den innefattar
främst det som händer henne; det hon ser och hör av sina närmaste. Med tiden
utvidgas bilden till att omfatta vänner, andra i omgivningen och andra
72
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synpunkter. Inlärningen sker i enlighet med den verklighet hon lever i just nu i s k här- och nu-situationer.
Samspelet mellan å ena sidan vardagstänkande och å den andra faktainlärning leder inte till en förändrad omvärldsuppfattning. Enligt Perry77 är detta
det dualistiska tänkandet. En förändrad omvärldsuppfattning sker inte förrän
utvecklingen av ett kontextuellt tänkande skett (metanivån) då individen kan
utveckla sin personliga stil som sker via personligt ställningstagande och
orienterande, åtagande och ansvar.
Metanivån innehåller uppfattningar som inte är direkt relaterade till vad det
handlar om, utan om hur och i vilken kontext man handskas med det. Om substansen i meta-nivån skulle kunna beskrivas genom elevernas uppfattning av
metanivån, kan det antas att vi skulle komma närmare en mer allmän och omfattande förståelse av stabiliteten av elevers uppfattning av olika fenomen. Vilken uppfattning som skulle konstituera en sådan metanivå är fortfarande en
öppen fråga. Metanivån är en av de faktorer som tycks påverka elevernas tolkning av uppgifter som läraren ger dem.78
Även om det finns olika pedagogiska inriktningar utgår utbildningsmetoder
ofta från att eleverna har samma uppfattning, dvs att ett givet problem betyder
exakt samma för två olika individer79.
Inlärning leder oftast inte till skiftning av kontext, inte heller till en förändrad omvärldsuppfattning80, vilket innebär att de flesta elever rör sig i ett
dualistiskt tänkande81. Det finns två typer av inlärning, yt- respektive djupinlärning. Utbildningen har med få undantag hittills inriktat sig främst på ytinlärningen, vilket innebär inlärande av fakta. Prov och tentamina söker oftast
ett givet svar82.
Utbildningen i skolan är en förberedelse för kommande liv och därför ändras inlärningens mål då vi börjar skolan. Dess uppgift är bl a att införliva
samhällets normer och värderingar, vårt kulturella arv, samt det historiska och
det sociala livet vi kollektivt förvaltar. Barnen skall som vuxna kunna ta del av
samhällets ansvarsuppgifter. Enligt Dewey83 bör utbildningen ses som en levnadsprocess.
På grund av att barn lever här och nu har de svårt att ta in sådant de kan ha
nytta av i en för dem avlägsen framtid, om det inte finns en anknytning till den
verklighet barnen känner till.
Då det gäller uppgifterna i utbildningen vill vi att eleverna skall genomgå en
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ändring av förståelsen som en effekt av instruktionen84. Kognitiva konflikter
har ansetts som en dynamisk kraft, men det är inte säkert att kognitiva konflikter har samma roll vid inlärningen av en instruktion, som inom den kognitiva utvecklingen.
Inlärning är också beroende av att eleverna får veta resultatet vid den tidpunkt då en korrigering av misstag är möjlig. Det är relativt vanligt i utbildningen med s k negativ information, dvs att eleven får veta vad något inte är.
Det är ur psykologisk synpunkt värdelöst då en elev vill förstå ett begrepp, anser Bruner.85
*
Beskrivningen av immanent pedagogik och de båda kontrasterande pedagogiska
processerna kan sammanfattas genom följande mycket förenklade illustration:
Förändrad omvärldsuppfattning
Frigörande
Medvetandegörande
Reflekterande

Metanivån

(Reflektion över flera sätt att tänka)

Medvetandegörande av immanent pedagogik

Metapedagogik

Immanent pedagogik

Synlig pedagogik

Styrande
Bevarande
Reproducerande

Figur 1 - Relationen mellan immanent pedagogik och två kontrasterande pedagogiska processer

Medvetandegörandet av immanent pedagogik är alltså en förutsättning för att
man skall kunna resonera kring olika sätt att tänka, vilket sker på en metanivå.
Detta medvetandegörande kan alltså ske genom kritisk reflektion, men kan
också ske spontant.
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Kapitel tre
Hermeneutisk texttolkning och analys- och
tolkningsmodeller
Problematisering av tolkning
Ricoeur menar att tolka är en dialektik mellan att förklara och att förstå. Dessa
bildar en triad som inrymmer mycket mer än vad den ger sig ut för att göra
vid första påseendet. När jag tolkar dialogerna anlägger jag ett perspektiv på
materialet utifrån de centrala begreppen. Och jag tolkar de centrala begreppen
och filosofin bakom dem. Men jag tolkar även utifrån min personlighet, min
bakgrund, min tid och min kultur. En tolkning är alltså en snårig härva som
det är svårt att få någon reda i, även om man tolkar någonting med stöd i texten. Men det är nödvändigt att sträva efter att reda ut härvan. Kanske är det
dock viktigast att veta vad som är påverkan och att den existerar.
Hermeneutiker har sina uppfattningar om vad som är tolkning och vad som
händer när man tolkar. Tolkning är lätt att ta till sig, lätt att svälja med hull
och hår, lätt att helt enkelt köpa utan någon tanke på att det kan vara på ett annat sätt, som med så mycket annat i tillvaron. Hermeneutiken och speciellt
Gadamer har, som jag ser det, ändå subjektiviteten under kontroll genom att en
av dess viktigaste uppgifter är att få tolkaren att synliggöra förförståelsen.
Hans hermeneutik erkänner subjektiviteten och att tolkningen utgår från den.
Det är viktigt att man är medveten om vad man faktiskt gör. Genom att skriva
fram förförståelsen förstår man lättare varför man tolkar som man gör och
kan dessutom skilja ut vad som är ens egen tolkning.
Det är ändå lätt att falla för frestelsen att se sina tolkningar som motsvarande något verkligt. Det är viktigt att inse att tolkningarna är verkliga för
tolkaren och verkliga utifrån det perspektiv hon anlägger på materialet. Det är
så mina tolkningar i den här avhandlingen skall förstås. Tolkningar som är en
kombination av den jag är och formats till genom den kultur jag lever i och
min tolkning av de centrala begreppen som är mitt perspektiv. Risken är att det
är mycket som jag inte med mitt perspektiv kan se, vilket andra med annat perspektiv kan se. På så sätt visar en tolkning alltid en begränsad del av det man
undersöker. Eftersom tolkaren inte är ensam om att kunna se samma sak eller
om att välja ett speciellt perspektiv, kan en tolkning trots sin begränsning bli
intersubjektivt giltig även utanför forskarens egen disciplin.
När jag tolkar Platons skrifter använder jag mig av ett övergripande förhållningssätt, konkret texttolkning, samt analys- och tolkningsmodeller.
Det övergripande förhållningssättet som jag har bygger på Gadamers hermeneutiska teori och till viss del på Ricoeurs tolkning av Gadamer. Detta förhållningssätt inbegriper dialogen, horisontsammansmältning, verkningshistor-
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iskt medvetande och applikation, vilket betyder att jag samtalar med texten utifrån min medvetenhet om den tid jag lever i. Jag öppnar en historisk horisont
och tolkar genom att utgå från praktiska exempel. Den konkreta texttolkningen
handlar om hur jag läser och tolkar materialet och systematiserar min läsning,
dvs hur jag praktiskt går tillväga. Analys- och tolkningsmodellerna används
för att bearbeta materialet i syfte att få sammanhang och ordning, men också i
syfte att finna de bakomliggande orsakerna till varför Platon konstituerar sig
själv som han gör i berättandet och varför hans pedagogik ser ut som den gör.

Hermeneutiskt förhållningssätt
Man kan inte samtala med en text, menar Ricoeur. Åtminstone inte på samma
sätt som man samtalar med en person. Frågorna man ställer ger inte några
omedelbara svar. Författaren till verket kan inte svara. Ricoeur menar att man
bör förhålla sig till texten som om författaren vore död. Han menar att ett
möte med författaren till boken skulle ge andra svar. Intrycket författaren ger
i verket är inte det intryck hon ger som individ. Den som skrev verket kanske
inte finns längre, men existerar i det som ett spår och en förmedlare av en viss
tolkning.86 Denna teori är skriven av en man som verkar inom ett paradigm i
vilket individen tudelas rent begreppsligt. Jag skulle aldrig kunna betrakta
Platon på samma sätt om jag går efter det synsätt som fanns inom antikens
paradigmatiska tänkande. Detta tänkande innebar inte att individen tudelades.
Det är mycket man inte får svar på. Under åren som jag läste Platons skrifter hade jag en intensiv önskan om att få tala med honom, möta honom personligen, ha honom sittande framför mig och ställa följande typ av frågor -Vad
menade du egentligen? Vilken var din intention? Hur var det att leva under den
attiska perioden? Vem var du? Var du gift och hade barn? I så fall, varför
nämns de aldrig?
Detta avslöjar en önskan om att nå min uppfattning om sanningen om Platon
och hans pedagogiska verksamhet, samt en frustration över att den aldrig kan
nås, och en känsla av otillräcklighet som pedagogikhistorisk forskare.
Men man kan se läsningen av en dialog som ett samtal, om man inte ställer
lika höga krav på detta samtal som på en äkta dialog. Om man har möjlighet att
rucka lite på sanningskravet. Man kan, med utgångspunkt från det Ricoeur
skriver om att man berättar som om något har inträffat87, föreställa sig att man
samtalar med Platon i dialogen i det ögonblick han skrev dialogen, som om han
svarar. Det är möjligt att få svar på frågor, som om han svarar, utifrån det
som finns i texten, genom att fokusera på det han valde att ta upp och på det
han valde bort. Man samtalar även med personerna i texten, som om man satt
med vid bordet, med dem som är en produkt av Platon, men som ändå står
86
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skilda från honom. Platon ger dem liv. Liv som mycket väl skulle kunna betraktas som självständiga, skilda från honom. Utifrån det perspektivet går det
att dra slutsatsen att individerna blev självständiga med egna tankar, åsikter och
sätt att förhålla sig, som om de faktiskt existerade, i samma ögonblick som
Platon tecknade ner deras karaktärsdrag. Ricoeur menar att det är viktigt att
säga ”som om”, eftersom det inte längre är något ”är”88. I detta fall är detta
”som om” ytterst påtagligt, eftersom det skiljer ca 2 300 år sedan dialogerna
skrevs och jag som forskare läser dem och är delaktig i dem som läsare. Det är
viktigt att förstå att de är Platons skapelser och att vad jag beskriver här är ett
förhållningssätt, som får tiden att smälta samman till ett enda stort NU89.
Ett sätt att föreställa sig att ett samtal verkligen äger rum, är alltså att förhålla sig till Platons skrifter som man förhåller sig till ett nutida samtal som
man är delaktig i på samma gång som man observerar det. Vad är det deltagarna vill föra fram, fokusera på, vad är det de undanhåller och varför? Svaren finns inom och utanför texten. Platon för en dialog, genom figurerna i
dialogerna, utifrån olika sätt att tänka och förhålla sig till medmänniskan. Det
finns emellertid problem med att samtala med antika texter. Platons skrifter
som de existerar i dag som spår av en tid som inte längre finns, har översatts
och därmed tolkats så många gånger att det är svårt att veta hur stor del av
dem som finns kvar i sin ursprungliga form.
*
När det gäller horisontsammansmältningen fokuserar jag på det dialogiska inslaget. Dialogbegreppet kan ha många betydelser, den äkta, den nära, den överskridande och den distanserade dialogen90. Här handlar det främst om den
överskridande och den distanserade dialogen. Varken den äkta eller den nära
dialogen är möjlig att föra, eftersom den kräver en direkt kontakt med en samtalspartner. För även om Gadamer menar att man kan föra en dialog med en
text, kan man inte kalla den äkta. En dialog med en text, kan förstås som att
man för en dialog med textens mening, enligt Gadamer91. Man för en dialog
som kan kallas intrasubjektiv, dvs, man för den inom sig utifrån de svar och
frågor som den innehåller92. Man öppnar dörren för en dialog med en texts
meningsinnehåll, som leder till förståelse av en annan tid, men också av sin
egen. Två olika horisonter sammansmälter genom denna typ av dialog.
Gadamer frågar sig om det handlar om två horisonter - en horisont där
personen söker att förstå det levande och en historisk horisont inom vilken han
88
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placerar sig själv. Svaret han ger är att det är samma horisont. Han frågar
också om det finns stängda horisonter som individen måste lära sig att flytta sig
till.
En individ som inte har någon horisont (eller har horisontblindhet) eller en
begränsad överskattar det som är nära henne. Att ha horisont innebär att hon
kan värdera det hon har nära på ett mer realistiskt sätt.
Den som har horisont vet att värdera tingens betydelse inom denna horisont allt efter
närhet och avstånd, storhet och litenhet.93

Förståelseområdet blir vidare och förståelsen blir annorlunda efter mötet med
andras horisonter, än den var innan.94 Vi förstår någonting i ett annat ljus och
på dess egna villkor95.
Individen orienterar sig mot en värld som består av situationer och meningsinnehåll och som skapar traditionen, historien och handlingen. Individen
tar med sig själv till denna situation och möter detta meningsinnehåll utifrån
sina egna erfarenheter. Man försätter sig i en annan individs läge och blir på så
sätt medveten om den andras annan-het. Det är då den andre kan förstås.96 Min
tolkning är att den dialog som skapas är överskridande, inte bara för en av deltagarna utan för båda två. Detta sätter jag i relation till hur Platons egna erfarenheter av det meningsinnehåll han mötte i sin egen kultur inverkade på hur
han skrev sina dialoger och vilket innehåll de fick men också till hur mina egna
erfarenheter av min tids meningsinnehåll bidrar till hur jag tolkar Platons
skrifter. Det skiljer emellertid 2 300 år mellan hans och mitt överskridande av
texten.
I sammansmältningen av individens egen horisont och den andras horisont,
skapas en enda horisont, som Gadamer menar är den stora och immanenta rörliga, den som omfattar vårt självmedvetandes historiska djup bortom samtidens
gränser97. Detta gäller speciellt den historiska horisonten. Man kan överskrida
samtidens gränser och förstå en annan tid. Men man kan inte försätta sig i en
situation och sedan öppna en horisont. Man måste redan ha en horisont som
tillåter att man kan försätta sig i en situation. Genom att lära sig att se utöver
det som man har nära, dvs, genom att lära sig att bli vidsynt, kan man öppna
en horisont. Utan en horisont kan förståelse aldrig uppnås98.
Med utgångspunkt från sin självförståelse kan man öppna en horisont om
man lämnar sitt land och flyttar till ett annat land med en annan kultur. Detta
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bidrar till att det meningsinnehåll denna kultur har, integreras i den tidigare
erfarenheten som finns hos individen och blir till ny erfarenhet. Gadamer
menar att man kan förstå en annan, bortom fördomarna. På så sätt överskrider
man den man är, sina tankar och föreställningar. Samtidigt som man förstår att
dessa styr. Förståelsen bidrar till att man inte tolkar oberoende av dem. Man
har dem dock under kontroll.
Det är genom kommunikationen som individen lär sig om tillvaron, bygger
upp sin identitet, bildar begrepp. Utan denna kommunikation skulle individen
inte kunna tala med andra människor och utvidga sin förståelse av världen. För
att kunna det måste individen lära sig att kommunicera, genom att använda sig
av intersubjektiva begrepp. Intersubjektivitet innebär, bl a, att individen har
förvärvat likartad betydelse av begreppen. Mångfald i tillvaron bidrar till att
en individ kan ha en uppfattning som hon upplever som sin egen. Oftast är detta en falsk föreställning, för hon delar den med andra utan att veta om det.
Detta innebär en horisontblindhet. Jag menar att detta är viktigt att beakta då
man studerar Platons skrifter och att detta har likheter med Ricoeurs teori om
en individs självkonstitution i kommunikation med andra under sitt liv. Det sätt
Platon förmedlar sina erfarenheter på har att göra med den förbindelse han
har med samtiden99.
För att kunna utvidga horisonten måste individen ta till sig andras uppfattningar som avviker från hennes egna. Men för att kunna utvidga sin horisont, måste hon redan ha en horisont. Enligt Gadamer går det alltså att lära sig
att öppna en horisont, lära sig att bli vidsynt. För att kunna lära sig att se utöver sin egen närhet och sitt eget vara, måste individen kommunicera med andra. Förutsättningen för att detta skall bli möjligt, är alltså att hon tillägnar samma språkliga förmåga som andra. Annars kan hon aldrig förstå den andra eller
förstå att andras uppfattningar är lika relevanta för dem, som hennes uppfattning är för henne själv.
Om man inte talar samma språk, blir det nödvändigt att lära sig den andres
språk. Gadamers språkteori handlar om att människan förstår världen genom
språket och den tradition hon lever inom och präglas av. Detta betyder att kulturen är bestämmande för hur individen uppfattar tillvaron och utifrån vilken
horisont hon gör detta. Språket är basen för kommunikation både i livsvärlden
och i symbolvärlden. I båda dessa världar, vilka är en enda sammansmältande
värld för Gadamer, existerar språket. Den hermeneutiska erfarenheten är, enligt honom, verbal till sin natur100. Att kunna se språket som en del av människans vara är också att kunna ta till sig erfarenheten genom kommunikation
med andra i sitt vara. Hans språkteori har emellertid gjorts till föremål för
kritisk granskning, då han helt tycks förbise den förspråklighet som enligt andra riktningar anses vara en viktig del av människans kommunikation med
99

Ricoeur, 1992.
Gadamer, 1994; 1997.

100 Se

59

andra. Han förbiser också det icke-verbala språket, vilket innefattar gester,
handlingar mm. Gadamer menar vidare att om man förstår traditionen förvärvas otvivelaktigt en historisk horisont. Traditionen innehåller historiska
spår från tidigare generationer. Horisontsammansmältning äger rum i mötet
med det förgångna. Detta betyder att den samtida horisonten alltid är under påverkan av historien:
Samtidens horisont kräver sålunda det förflutna för att bildas. Det finns ingen avskild samtidshorisont, lika lite som det finns historiska horisonter att försätta sig i.
Snarare sker förståelse alltid som en sammansmältning av sådana förment avskilda
horisonter. Sammansmältningens styrka känner vi i första hand från äldre tider med
deras naiva uppfattningar om sig själva och sina ursprung. Där tradition råder äger
ständigt sådan sammansmältning rum. På så sätt växer gammalt och nytt oupphörligt samman till levande giltighet, utan att det ena på något tydligt sätt kan framhävas
framför det andra.101

Gadamers dialogbegrepp innebär ett överskridande, enligt min tolkning. I dialogen sammansmälts samtalspartnernas horisonter och en ny sanning uppstår ur
den gemensamma horisonten.
Det är omöjligt att helt förstå atenarnas språk som de använde sig av på 400300-talet f Kr, vilket betyder att individen aldrig kan förstå Platon som han
verkligen var eller vad han verkligen menade. Den horisontsammansmältning,
jag uppnår utgår från den text som finns kvar i form i översättningar.
*
När man som forskare ägnar sig åt att studera historien är det viktigt att förstå
och att vara medveten om sin plats i historien och ens fångenskap i den tid man
lever i, dvs, ens fångenskap i traditionen. Detta kallar Gadamer för verkningshistoriskt medvetande.
Dialogen är i centrum hos Gadamer liksom hos Sleiermacher och Bachtin.
Hos Schleiermacher skall deltagarna i dialogen uppnå den gemensamma sanningen, som han kallar för den transcendenta grunden för samtalet102. Man kan
också se grunden för samtalet att deltagarna inte enbart överskrider den ursprungliga tanken103 som utan även det som existerar immanent i samtalet; de
historiska spåren som deltagarna har med sig, som bidragit till hur de blivit
som människor. De står i ett förhållande till sig själva och de historiska spåren,
men i interaktionen med varandra skapar de något utöver detta förhållande i
sig. De skapar på så sätt en gemensam sanning som har sin grund i detta möte.
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Dialogen blir på så sätt en skapande process av två eller flera människor,
vilkens resultat för dem är något nytt och gemensamt104. Historien har stor
betydelse i det här sammanhanget. De historiska spåren visar sig i hur
deltagarna i en dialog uttrycker sig på så sätt att det i utsagorna kan finnas
referenser långt bak i historien.
Enligt romantiken innebär detta att en samtalsdeltagares utsaga har en referens i historien som kan leda tillbaka ända till den grekiska antiken och en
deltagare i en dialog som levde då kan ha en referens som kan leda tillbaka till
exempelvis 700 f Kr.105 Tillämpat på Platons skrifter är det möjligt att på detta
sätt få fram åtminstone fragment av den historia som han präglades av.
Hermeneutik innebär inte endast en helhetssyn på världen och människorna,
utan är också ett förhållningssätt som innebär att man kan se kausaliteten som
inbyggd i själva existensen. Det verkningshistoriska medvetandet öppnar vägen
för denna insikt. Det gäller att kunna förstå inte enbart individens egen personliga existens utan också den som tidigare generationer har omslutit henne
med och som hon aldrig kan frigöra sig helt ifrån. Trots individens fångenskap
i sin egen tid, kan hon överskrida den med hjälp av traditionen. För i den existerar det som skett före det nuvarande.
*
Förutom att man i Platons skrifter kan se vilken historia de refererar till, finns
det också möjlighet att se vilken värld de refererar till. Det handlar om på vilket sätt Platon framställer verkligheten i sina dialoger. Ricoeur har en teori om
hur det är möjligt att undersöka verkligheten med utgångspunkt från en författares text. Han menar att författaren omedvetet genom den begreppsvärld
han delar med andra, avslöjar hur denna verklighet ser ut.
I Time and Narrative har Ricoeur emellertid frångått referensbegreppet när
det gäller fiktiva och historiska texter. Här har han istället adopterat begreppet
applikation från Gadamer i Truth and Method. Gadamer talar om subtilitas intelligendi (förståelse), subtilitas explicandi (tolkning) och subtilitas applicandi
(tillämpning). Förståelse är alltid tolkning och tolkning är en explicit form av
förståelse. Vidare är förståelse och förmedling detsamma som tillämpning. En
person måste förstå en text utifrån ett praktiskt exempel. Hon måste tillämpa
texten på den verklighet hon lever i, som hon sedan förmedlar till en läsare106.
Läsning måste ske i tre steg förståelse, tolkning och tillämpning och i den triaden sker tillämpning sist.
När Ricoeur använder sig av applikation istället för referens sätter han läsaren i fokus, vilket inte betyder att han helt har frångått referensbegreppet, när
det gäller textens värld och vid tolkning av historiska berättelser. Det blir en
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dubbel referens då textens värld blir en del av läsarens egen värld. Applikation
betyder att jag förstår Platons texter, t ex grottliknelsen i ljuset av min egen
tid, min värld107.
Applikation bör ses som avslöjande och omskapande, säger Ricoeur i Från
text till handling:
Avslöjande, i den meningen att tillämpningen lyfter fram dolda drag - som redan fått
ett uttryck - i själva hjärtat av vår erfarenhet att handla och lida. Omskapande, i den
mening att ett liv som belysts på detta sätt är ett förändrat liv, ett annat liv.108

Ricoeur talar om passagen mellan den första läsningen som är en naiv läsning
till den andra läsning som är en distanserad läsning och att den är bestämd av
omedelbar förståelse. Den tredje läsningen kan ses som historisk läsning, eftersom den fortfarande leds av de förväntningar som den första läsningen och de
frågor som den andra läsningen gav upphov till. Den historiska frågan - vad
sade texten? - behålls under kontroll av den hermeneutiska frågan - vad säger
texten till mig och vad säger jag till texten.109
Applikation här är förståelse utifrån erfarenhet eller kan förstås från en
triad som drar en skarpare kontur av tillämpning - poiêsis (diktning), aisthêtis110 (varseblivning) och chatarsis111 (rening), som Ricoeur har adopterat från
Jauss.112 Här sker tillämpningen i alla steg. Om det andra steget säger Ricoeur
följande ”[...] Before any reflective distanciation, aesthetic understanding as
such appears to be application [...]”113.
För Ricoeur är skillnaden mellan aisthêtis och khatarsis att den första frigör
läsaren från vardagliga angelägenheter medan katharsis frigör läsaren från de
värderingar av verkligheten som kan ta form under en omläsning. Katharsis
uppstår som en allegori, när vi försöker att översätta textens mening i sitt för-
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sta kontext inom ett annat kontext, vilket ger en ny betydelse som går bortom
meningshorisonten avgränsad av textens intentionalitet i originalet.114
Av dessa olika utformningar av triaden är det speciellt den sista som jag tilllämpar i tolkningsarbetet. Jag skapar en ny betydelse genom att jag översätter
den mening Platons pedagogik hade i sin kontext till den kontext jag själv lever
i. Platons pedagogik får en ny betydelse i vår kontext, därför att vi har andra
referensramar.

Metoden
När man påbörjar en undersökning, ett avhandlingsarbete eller en essä måste
man på ett relativt tidigt stadium ta reda på vilken metod man vill använda sig
av för att få fram ny kunskap eller nya tolkningar. Oftast är det inte så enkelt
att man lyckas med att bestämma det i början av ett avhandlingsarbete. Snarare
är det en lång process, där man som forskare går fram och tillbaka och prövar
olika metoder, innan man slutligen bestämmer sig. Eller rättare sagt, materialet tvingar en att bestämma sig. Efter en tid upptäcker man att det är forskningsmaterialet och frågeställningarna som styr metoden och den filosofi den
är underordnad, inte tvärtom. Öppenhet för det material man har framför sig
blir därför viktigt. Forskningsmaterialet som är Platons skrifter har varit motsträvigt i detta avseende, eftersom de har kommit till i ett annat sammanhang.
I detta avsnitt redovisar jag min läsning av dialogerna och hur denna rentav
tvingade mig att söka svar på frågor, sträva efter att hålla min subjektiva bild
av Platon och den grekiska antiken under kontroll, samt samla fakta om den
attiska periodens levnadsvillkor för att få förklaringar.
Egentligen finns det inte någon hermeneutisk metodologi. Något som bidrar
till att man som forskare är hänvisad till att skapa en metod som passar just det
material och forskningsområde som man är i färd med att undersöka eller att
man låter metoden växa fram parallellt med den utveckling arbetet tar. I högre
grad än inom andra vetenskapliga filosofier bestämmer alltså materialet den
metod som bidrar till att ny kunskap kan erövras inom forskarens område.
Uppnåelsen av förståelsen, förklaringen och genomförandet av tolkningen
har krävt ett speciellt förhållningssätt. Begreppen horisontsammansmältning
och verkningshistoriskt medvetande utifrån Gadamer och applikation utifrån
Ricoeur beskriver mitt förhållningssätt. För att förståelsen skall uppnås och
förklara varför Platons pedagogik manifesteras som den gör i dialogerna, har
jag integrerat både Platon som person och den attiska periodens levnadsvillkor
och den grekiska antikens pedagogiska och filosofiska inriktningar med den
pedagogik jag har funnit genom tolkningen av sjutton av hans dialoger.
*
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Ricoeur talar om naiv, distanserad och historisk läsning i Time and Narrative
3. Hans två första läsningar motsvaras av mina tre naiv, fokuserad och fördjupad läsning. Den historiska läsningen motsvaras av nygestaltning. Syftet
med läsningen har varit att tolka det som står i texten och det som kan tolkas
stå mellan raderna. Frånvaron av ett område i exempelvis Platons liv skapar
frågor. Vad betyder det att det inte finns en enda rad nedskriven i hans skrifter
som ger en antydan till ett kärleksliv, hustru och barn? Vad betyder det att han
inte problematiserar krigföring som fenomen, då han i Staten anser att barnen
inte skall läsa om det?
Kan det vara så att han skrev flera dialoger eller fler brev, som blivit förstörda. Det är mycket osannolikt att han skulle ha skrivit dialoger som endast
handlade om det mest privata, men han kan ha gjort det. Detta är spekulationer, men viktiga att ha i åtanke. De kan visa på möjligheten att det kan ha
varit på annat sätt.
Läsningen och tolkningen blir på så sätt avhängiga både det som står i texten
och det som endast går att spekulera om. Hermeneutisk läsning innehåller därför hela tiden en misstanke115 om att det skulle kunna ha varit på annat sätt och
en medvetenhet om att tolkningen enbart utgår från det som går att finna i
texten.
När det gäller Platons privata liv och känsloliv mm, finns det inte några
uppgifter någonstans, så vitt jag känner till. Det är därför svårt, om ens möjligt, att tolka i detta fall. Tolkningar blir därför mer eller mindre rimliga,
eftersom en naiv läsning och en första tolkning, som är fallet här, som varken
går att fokusera eller fördjupa mynnar ut i spekulation. En naiv läsning utgår
också från läsarens förförståelse, vilket betyder att läsarens fördomar styr
tolkningen116, men att de kan hållas under kontroll. En tolkning kan därför visa
läsarens känsloliv, sätt att se på världen och värderingar. En existentiell tolkning som avslöjar en plågad själ kan avslöja tolkarens egen existentiella ångest.
Samtidigt som tolkarens egen existentiella ångest kan bidra till förmågan att
förstå andra tiders ångestyttringar. Tolkningarna måste emellertid ha stöd i
texten och/eller utifrån fakta om samtiden. Detta betyder att inte alla tolkningar som utförts och/eller presenterats i avhandlingen har silats genom de
olika stegen och mynnat ut i en rimlig tolkning, eftersom de inte gått att fokusera eller fördjupa. Vissa tolkningar har gått att fokusera, men inte fördjupa.
Vissa tolkningar har kunnat fördjupats. De fördjupade tolkningarna och den
avslutande tolkningen innehåller därför endast det som har kunnats fördjupas
genom analyser, tolkningar och parallella läsningar. Tolkningar som har stannat upp har i en del fall tagits med i texten, eftersom de alstrar frågor som kan
vara intressanta och kan ha betydelse för tolkningen av helheten.
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Analys- och tolkningsmodeller
Förutom ett hermeneutiskt förhållningssätt och texttolkning genom läsning och
tolkning av texterna, har jag använt mig av fyra analys- och tolkningsmodeller,
vilka jag utarbetat på basis av avhandlingens centrala begrepp och på grundval
av dess vetenskapliga perspektiv, samt en analys- och tolkningsmodell som jag
har utarbetat vid ett tidigare tillfälle.
I. MIMESIS Den första analys- och tolkningsmodellen bygger på mimesisbegreppet,117 förbundet med den hermeneutiska cirkeln. Denna blir i själva
verket en spiral eftersom den fördjupade förståelsen sker i takt med tiden. Utifrån denna modell går det, som jag ser det, att få fram en förståelse av Platons
livshistoria utifrån hur han själv, på basis av sina erfarenheter gestaltade och
nygestaltade den värld han levde i.
Mimesis3

Mimesis1

Mimesis3
Tid 3
Tidn
Tid 2

Mimesis 2
Mimesis2

Mimesis1
Tid 1

Figur 2 - Trefaldig mimesis inskriven i den hermeneutiska spriralen

Figur 2 ovan avser att visa den hermeneutiska spiralen i vilken mimesis-cirkeln
är inskriven under olika tidpunkter. Eftersom processen är oavslutad blir det
en spiral. Det finns heller ingen början.
Enklare uttryckt handlar det om hur Platon tolkade sin värld och omskapade
den verklighet han levde i och hur detta visar sig i berättandet.
Trefaldig mimesis har använs för att få fram hur Platon tolkade sin verklighet och för att få fram diskrepansen mellan den verklighet som många de117
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lade och Platons egen. Den får jag fram genom att jämföra Platons skrifter
med de tolkningar som finns om atenarnas livsvillkor utifrån annan forskning.
Trefaldig mimesis118 (mimesis1, mimesis2 och mimesis3119) ingår vid olika
tidpunkter, som figur 1 avser att visa: tid1, tid2 och tid3 ...... tidn. Det är dock
lite oegentligt att skriva tid1, eftersom spiralen inte har någon början eller
något slut. Individen lever hela tiden i ett pågående skeende. Jag skriver tid1
här för att poängtera att det är individens början det handlar om. I det här
fallet Platons början.
Platons egna och andras erfarenheter och handlingar gestaltas i dialogerna i
form av berättelser som nygestaltas genom hans egen läsning och sedan nygestaltas genom att andra läser dialogerna. Vad Platon gör är att han konstituerar sig själv i berättandet utifrån erfarenheten (mimesis1) som ligger till grund
för den nygestaltning (mimesis3) av verkligheten, som består av egna och andras handlingar och erfarenheter och av läsaren som tolkar hans berättelse
(mimesis2). Man kan säga att läsaren/tolkaren kommer in och fullbordar
mimesisprocessen120.
Ricoeur menar att olästa verk på biblioteken ännu inte har nygestaltats121.
Detta kan uppfattas som att ett verk aldrig har lästs, aldrig har tolkats, förrän
någon har tagit verket från bokhyllan och läst det. Men minst två gånger har
verket blivit läst, av författaren som kan göra en nygestaltning av sin egen gestaltning och av förläggaren, men kanske också en tredje gång, av recensenten
innan verket hamnar på bokhyllan. Vad Ricoeur vill poängtera är att läsningen
är viktig för att mimesisprocessen skall ha sin gång. Utan nygestaltningen fullbordas inte förmedlingen mellan den historia som väntar på att bli berättad och
den värld den riktar sig mot, läsarens värld. Det är först då verket blir förstått, som en händelse, ett folk eller en person blir förstådda i sin fulla vidd.
Och det är distansen till detta som bidrar till förståelsen av en annan tid. När
jag läser Platons skrifter fullbordar jag mimesisprocessen och man kan säga att
i nygestaltningen möts Platons förståelse av sin egen värld som han framlägger
i dialogerna och min förståelse av min egen värld vid tillämpningen av Platons
texter.
Parallellt med undersökningen om Platons mimesis-process granskar jag
alltså mig själv. Förgestaltningen jag gör av den historia som kan berättas om
Platons identitet, verksamhet och den pedagogiska verkligheten är beroende av
118
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de handlingar som jag är bekant med. Men i förgestaltningen ingår också mina
erfarenheter av att läsa dialogerna och försöken att förstå hur jag skall gå
tillväga. Gestaltningen gör jag genom att läsa dialogerna, analysera dem och
tolka dem utifrån de fakta som finns.
II. TRIADER. Nästa analys- och tolkningsmodell är uppbyggd efter triader,
vilka innefattar tre begrepp vilka interagerar med varandra. För att kunna förmedla en förståelse för hur Platon i dialogerna avslöjar hur han interagerade i
olika situationer och med det han mötte i livet, har jag valt att bygga tolkningen på interaktionsmodeller. Detta innebär att jag sätter ihop besläktade begrepp, men också motstridande begrepp med varandra. De centrala begreppen
som jag presenterar i kapitel två har en relation till varandra, men också till
andra begrepp. Varje begrepp har en eller flera relationer till andra områden i
en individs liv. De kan inte verka ensamma och gör det heller inte. Men ett begrepp har en eller flera relationer inbyggda, dvs varje begrepp innehåller ett
eller flera teman.
Utvecklandet av interaktionsmodellerna har skett utifrån de tolkningar jag
har gjort av olika teorier, t ex interaktionsteorier, utvecklingspsykologiska teorier m fl under mina studier i pedagogik. Eftersom det är studier av den typ
som bidrar till ett införlivande hos individen, vilka sedan genom erfarenheten
omvandlas till tolkningar är det praktiskt taget omöjligt att öppet redovisa
några referenser.
II:1 Platons själv. När det gäller den narrativa identiteten urskiljer sig en
triad som innehåller följande teman - självkonstitution - tänkande - inre livsprojekt, som har en relation till varandra. Självkonstitutionen utgår från
Ricoeur och hans teori om narrativ identitet och innebär att individen konstituerar sig själv med andra och annat genom kommunikation. Tänkandet är
det erfarenhetsbaserade och kognitiva tänkandet, dvs det som utgår från
erfarenheten och visar på vilket sätt individen kognitivt (dvs utifrån
begreppsvärlden) uppfattar världen. Hur individer uppfattar världen relateras
till forskningen om begreppsbildning, exempelvis till forskare som Halldén,
Wistedt, Perry, Pedersen, m fl och fenomenografin, exempelvis Marton, Säljö
m fl. Det inre livsprojektet är det som hos individen utgör drivkraften i livet.
Det hon söker upp, tar emot och riktar sin energi mot. Detta kan relateras till
bl a existentialisten Sartre, men även till hermeneutiker som Gadamer och
Ricoeur.
Här handlar det om hur Platon interagerar med sin omgivning på ett
speciellt sätt som har betydelse för tänkandet och det inre livsprojektet.
Självkonstitutionen som sker i kommunikation med de andra och det andra, har
betydelse för utvecklingen av tänkandet i en viss riktning. Tänkandet i sin tur
har betydelse för hur detta tillsammans med identiteten manifesterar sig, dvs
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hur det inre livsprojektet tar sig uttryck. Ett samspel som sker under en persons hela liv.
Att de interagerar över tid innebär att en interaktionsmodell som illustrerar
tidsförloppet är mer adekvat. En som är jämförbar med trefaldig mimesis
genom att den visar tidens betydelse för de olika tematan som interagerar med
varandra. Självkonstitutionen riktar sig mot tänkandet och detta riktar sig mot
det inre livsprojektet, som riktar sig mot självkonstitutionen. Självkonstitution
2 sker alltså med ett redan existerande tänkande och ett inre livsprojekt. Detta
betyder att självkonstitution 1 sker någon gång efter födelsen och självkonstitution 2 vid en senare tidpunkt. Den senare innehåller rester från den förra.
Detta skulle överfört till Platon betyda att den han var och blev de första åren i
sitt liv i interaktion med sina föräldrar omvandlades då han började att interagera med andra. I början är det troligt att denna interaktion skedde relativt
omedvetet, att han förhöll sig till andras handlingar relativt spontant och inte
var speciellt selektiv. Då han uppnådde en viss ålder började han att medvetet
förhålla sig till andra på ett speciellt sätt och valde bort det han inte tyckte
passade ihop med sin självbild. Detta pga att tänkandet och det inre livsprojektet började ta medveten form.
II:2 Verksamheten. Triaden självkonstitution-tänkande-inre livsprojekt ger
upphov till och interagerar med det yttre projektet, speciellt genom den pedagogroll som det innehåller. Inom detta har jag här funnit en triad som innehåller följande tema - kommunikation - pedagogroll - kunskapssökande. De har
följande relation till varandra. Den kommunikation som försiggår mellan
deltagarna utgår från pedagogrollen på så sätt att det är den som som styr
interaktionen mellan deltagarna. Pedagogrollen har också betydelse för vilket
kunskapssökande som eftersträvas. Denna triad har jag främst använt i kapitel
fem under tolkningen av verksamheten på akademin.
Kommunikationen utgår från olika kommunikationsteorier, speciellt
Habermas begrepp kommunikativt handlande, men också utifrån interaktionsteorier. Dialogen är ett viktigt inslag, genom vilket deltagarna kommunicerar
med varandra. En intressant fråga är om den ger utrymme åt samtalsdeltagarna eller inte. Pedagogrollen utgår från olika gruppsykologiska teorier.
Vilket ledarskap som Platon utövade på akademin har betydelse för hur kommunikationen såg ut. Kunskapssökandet handlar här om på vilket sätt deltagarna söker sin kunskap i dialogerna. Jag utgår främst från olika inlärningsteorier, bl a den kognitiva inlärningsteorin med Marton och Säljö som främsta
förespråkare.
II:3 Kontexten. Det yttre projektet i vilket det inre livsprojektet manifesterar sig påverkas av i vilket sammanhang det verkar. Här har jag funnit spänningsförhållande mellan kamp, hinder och mångfald som är en tredje triad.
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Detta ger upphov till kamp som blir en hindrande faktor för alla att utöva sin
pedagogik utan inblandning från andra. Kampen avser hur Platon förde den
med ordet som vapen. Hinder är bl a de budskap som immanent pedagogik
förmedlar. Mångfalden är de olika pedagogiska inriktningarna under samtiden.
Sammanhanget är det klimat som Platon verkade i och försökte föra fram sin
pedagogik inom. Triaden ger en interaktionsmodell som präglas av motsättningar. Den har jag främst använt främst i kapitel fyra, då tolkningen av
Platons pedagogiska verklighet presenteras.
Slutligen har jag funnit att tidsandan innehåller spänningsförhållanden som
kan relateras till sammanhanget det yttre projektet verkar inom. Spänningsförhållandena kan ses inom tre områden. Tradition - demokrati, gammal
tänkande - nytt tänkande, myter - naturfilosofi. Spänningsförhållandet tradition
- demokrati är en motsättning mellan aristokratins och demokratins värderingar. Spänningen mellan gammalt tänkande - nytt tänkande är en motsättning
som fanns mellan den officiella utbildningspolitiken och filosoferna/pedagogerna Sokrates, Platon och sofisterna. Spänningen mellan myter - naturfilosofi är
den motsättning som fanns mellan sätten att förklara världen, skapelsen mm.
II:4 Det pedagogiska rummet. För att göra det möjligt att tolka källmaterialet används en triad som utgår från immanent pedagogik. Triaden är
immanent pedagogik, synlig pedagogik och reflektion (metapedagogik). Denna
triad har jag främst använt under arbetet med vilken pedagogik som dialogerna
i sig själva uttrycker. I sin abstrakta betydelse är immanent pedagogik akontextuell122. Som en konsekvens av att den används som analysmodell i syfte att
tolka Platon, verksamheten och den pedagogiska verkligheten under antiken,
frambringar detta nya perspektiv på immanent pedagogik.
III. LIVSHISTORIEN. Den tredje analys- och tolkningsmodellen utgår från
Ricoeurs teori om narrativ identitet och har till syfte att få fram en bild av
Platons identitet och att berätta hans livshistoria. I avhandlingen söker jag få
fram hur han kommunicerar med andra och hur han på det sättet konstituerar
sig själv. Genom tolkningen av Platons självkonstitution går det att få en bild
av hans karaktärsdrag och utifrån dem berätta vem han var. Narrativ identitet
är förbundet med tiden och har därför flera tidsdimensioner. Det är fokuseringen på tidsdimensionerna som är själva modellen. Narrativ identitet
beskrivs utifrån tre tidsperioder, t1, t2 och t3. En identitet vid en viss tidpunkt
(t1 ) kan endast berättas och förklaras i ljuset av en annan identitet vid en
senare tidpunkt. Men inte av någon berättare som är med vid den senare tid122 Att

immanent pedagogik är både akontextuellt och atemporal innebär även att det
pedagogiska rummet som fenomen alltid existerar, vilken tid det än handlar om i den mänskliga
kulturen. Den innebörd som de olika typerna av pedagogik har är däremot beroende av tiden
och sammanhanget. Se vidare avsnittet Det pedagogiska rummet i kapitel två.
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punkten (t2), utan av någon som befinner sig vid en ytterligare senare tidpunkt,
(t3)123. Ett exempel kan klargöra på vilket sätt denna modell kan användas när
Platons livshistoria skall berättas. Identitet 1 kan vara Platons identitet då han
träffade Sokrates och lärde känna honom vid tjugoårsåldern och identitet 2 kan
vara Platons identitet åtta år senare, då Sokrates dömdes till döden. Berättaren
kan antingen vara Platon själv, då han i hög ålder berättar, i det sjunde brevet i
Breven, om hur hans karriärsträvan i ungdomen förändrades. Berättaren kan
vara historikern eller forskaren som, i det här fallet, tolkar Platons livshistoria
och speciellt den mening livet hade för Platon under dessa åtta år. Det blir
möjligt för forskaren att se förändringen som skett med identiteten, från t1 till
t2 och vad detta betyder, genom att titta på hans handlingar och vilka händelser
han var med om. Vilken betydelse denna förändring egentligen hade, kan
endast förklaras i ljuset av den förändring av identiteten som genomgicks under de åtta år då Platons själv konstituerades i kommunikation med Sokrates.
Genom att tolka Platons utveckling och följa den i samspel med andra, under
en tidsperiod av 80 år, är det möjligt att förstå hans tidiga pedagogiska kontakter, familj och släkt betydelse för hans inre utveckling, hans kontakter utomlands och Aten som betydelsefulla för den yttre påverkan han blev föremål för
och verksamheten vid akademin som betydelsefull för en kanalisering av det
inre och det yttre. Det inre, det yttre och kanaliseringen av interaktionen
mellan dem, ser jag som en ömsesidig interaktion, en process som hela tiden
pågår i varje individs liv. Akademin var Platons pedagogiska projekt och dialogerna kan se som de konkreta spåren av hans verksamhet.
IV. HELHET. Den fjärde analys- och tolkningsmodellen avses att användas
för att få fram den tredje dimensionen i Platons pedagogik som jag talade om i
prologen. Jag använder mig av en tolkningsmodell som går ut på att fånga den
helhet som delarna i materialet ger upphov till. Helheten blir dock inte summan av delarna, utan blir något utöver den. Tillsammans skapar de något
annat. Något som inte kan urskiljas ur delarna. Denna modell har jag endast
använt i kapitel sju.

Hur Platons skrifter har använts
Platons skrifter kan användas och uppfattas på många sätt, som filosofiska samtal, som skönlitterära texter och som historiska texter. De kan också användas
som konkret textmaterial som man kan analysera och tolka. Arbetet med att
analysera och tolka Platons skrifter började under sommaren 1996 med en
läsning av Gästabudet, som under året 96/97 efterföljdes av fortsatt läsning av
de övriga dialogerna. Eftersom det var första gången jag läste Platon var läsningen naiv och enkel. Någon egentligen fokusering hade den inte, utan jag lät
123

Ricoeur, 1992.
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mig engageras av personernas samtal och fann att ämnena är desamma som nutidens människor talar om: moral, dygd, rättvisa, kärlek och uppfostran. Under det första året förhöll jag mig mer som en engagerad och fascinerad
åhörare än en utomstående betraktare som analyserar de argument personerna
i samtalen lägger fram.
Ibland höll jag helhjärtat med, ibland ville jag säga emot och fann det
frustrerande att samtalet skrivits för ca 2 300 år sedan, ibland tyckte jag att
Sokrates var dum, fånig, elak och rentav tjatig, men för det mesta tyckte jag att
han var otroligt skicklig, intelligent och oförliknelig.
Under året som gick och för varje dialog som blev genomläst blev igenkännandet större och mönster vad gäller kommunikation, roller, karaktärer,
och pedagogiska metoder blev synliga. Det som var gemensamt i dialogerna
skrevs ner. Året därpå, 97/98, genomfördes en fokuserad läsning. Främst var
syftet att söka efter pedagogiska mönster och jag fann så pass många att de
tillsammans bildade en helhet. Det var nu det började bli riktigt intressant,
eftersom jag upptäckte att den pedagogik som ingår i Staten, står i motsättning
till den pedagogik som utgörs av de mönster som går att finna i dialogerna.
Förförståelsen som utgick från tidigare forskningsprojekt samt utifrån det jag
känner till och är bekant med i min egen livsvärld gick över en begynnande
förståelse under året 98/99, men jag ville få förklaringar. Annan forskning
blev viktig för mig att ta del av: om både Platon och om den grekiska antikens
pedagogiska och filosofiska inriktningar, samt fakta om samhälle, kultur och
hur det var att leva under den attiska perioden (480-330 f Kr). Därmed tog
arbetet riktning mot en medveten tolkningsakt 99/00.
Den naiva läsningen som bäst kan beskrivas leda till en subjektiv bild av
dialogerna, av Sokrates och av Platon grundad på nutidens sätt att se på tillvaron hade jag definitivt övergivit. Delar av den hade funnits kvar även under
den fokuserade läsningen. När jag hade alla dessa fakta, frigjort mig till viss
del från subjektiviteten och börjat få helhetsbilder som krävde sina förklaringar kunde jag påbörja en medvetet riktad tolkning av sjutton dialoger.
Nygestaltningen genomfördes 1999 och tolkning av tendenser genomfördes
1999 och 2000. Den historiska läsningen under 2000 innebar att samtliga dialoger i engelsk översättning lästes igenom utifrån de tolkningar som tidigare
läsningar och analyser lett fram till.
Dialogerna finns i två samlingsvolymer, Plato: The Collected Dialogues och
Plato, Complete works. I den sistnämnda volymen ingår fjorton icke tidigare
publicerade och översatta dialoger som ansetts som oäkta inom Platonforskningen - On Justice, On Virtue, Hipparchus, Rival Lovers, Theagues, Minos,
Epinomis, Demodocus Sisyphus, Halcyon, Eryxias, Axiochus, Epigrams,
Clitophon.
Tolkningen av Gästabudet genomfördes år 2000.
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Under 96/97 styrdes inte läsningen av några frågor. Under 97/98 styrdes
läsning av hur kommunikationsmönstren såg ut, hur aktörerna talade till varandra, vilka som talade och hur många som talade och som deltog. Vidare
styrdes läsningen av frågor om vilka roller och karaktärer deltagarna har.
Under 98/99 styrdes läsningen av frågor av varför-karaktär. Varför använder
sig Platon av liknelser och myter? Varför är Platons pedagogik demokratisk i
dialogerna, men odemokratisk i det han öppet proklamerar? Vad-frågor liksom vem var-frågor blev viktiga. Vem var Sokrates och Platon? Hur levde de?
Vad formade deras personligheter? Under 1999 genomfördes tolkningen av en
tredjedel av dialogerna och denna tolkning styrdes av följande frågor. Hur ser
den pedagogiska helheten ut i dialogerna? Vad i dialogerna uttrycker det bildande, det disciplinerade och det förnuftiga inslaget? Vad är det för pedagogisk verksamhet dialogerna uttrycker? Vilket perspektiv har Platon? Vilken
värld refererar texten till? Vad säger dialogerna om Platon? Vad talar texten
om?
*
Dialogerna valde jag med utgångspunkt från frågeställningarna och de textanalytiska tolkningsfrågorna. Om jag skulle undersöka exempelvis trosföreställningarna valde jag de dialoger i vilka dessa framträdde tydligast. När jag
skulle ta reda på hur Platon resonerade kring döden och själavandringen valde
jag exempelvis Faidros och Faidon.
Urvalet vill jag redovisa genom följande sammanställning:
1996/1997: Under dessa år var läsningen naiv. Dialogerna är översatta av Claes Lindskog.
Dessa är följande: Alkibiades, Breven, Evtydemos, Euthyfron, Faidon, Faidros, Filebos,
Gorgias, Gästabudet, Hippias, Ion, Kritias, Kriton, Karmides, Lagarna, Laches, Lysis,
Menexenos, Menon, Protagoras, Parmenides, Sofisten, Sokrates försvarstal, Staten,
Statsmannen, Tiamios och Teaitetos.
1997/1998/1998: Läsningen var fokuserad och fördjupad. Svenska översättningar
användes. Dialogerna är översatta av Dalsjö och Lindskog. Dialogerna är följande: Breven,
Evtydemos, Faidon, Faidros, Gorgias, Gästabudet, Hippias Minor, Menon, Parmenides,
Protagoras, Sofisten, Sokrates försvarstal, Staten, Statsmannen och Teaitetos.
1999: Under detta år tolkade jag dialogerna. Jag använde svenska och men övervägande
engelska översättningar. Översättare: Se samlingsverken Plato 1996 och Plato 1997.
Dialogerna är följande: Evtydemos, Faidon, Faidros, Filebos, Gorgias, Gästabudet, Laches,
Karmides, Kratylos, Lagarna, Lysis, Ion, Menon, Protagoras, Staten (delvis), Sofisten och
Teaitetos.

72

1999/2000: Under dessa år tolkade jag mönster jag funnit under tidigare läsningar och
tolkningar. Svenska och engelska översättningar användes. Översättare: Dalsjö, Lindskog.
Se översättare i samlingsverken Plato 1996 och Plato 1997. Samtliga dialoger användes. Men
speciellt Definitions, Evtydemos, Faidon, Faidros, Gorgias, Hippias Major, Kratylos, Laches,
Lagarna, Menon, Minos, Protagoras, Sofisten, Sokrates försvarstal, Staten (delvis),
Statsmannen och Tiamios.
2000: Sluttolkningar. Samtliga dialoger, samt tidigare tolkningar. Dialogen Gästabudet
tolkades med utgångspunkt från tidigare analyser och tolkningar.
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Del två
Platon och hans samtid

Kapitel fyra
Platons självkonstitution i kommunikation med
samtiden och hans pedagogiska verklighet
Det är relativt enkelt att undersöka hur en individ i början av 2000-talet upplever sin värld. Även om djupgående analyser av textmaterialet behövs för att
ta reda på vilka referenser det innehåller till den värld individen lever i, är det
inte svårt att samla in det. Man intervjuar eller låter henne skriva ner sin livshistoria. Om forskaren undrar över något kan hon söka upp sin intervjuperson
igen. Lika enkelt är det inte att ta reda på hur en individ för drygt 2 300 år
sedan upplevde sin situation. Analys- och tolkningsarbetet är ganska likt, men
insamlingstekniken är annorlunda.
Läsaren av den här avhandlingen kommer att få följa med mig på en relativt
snirklad stig, innan jag kommer fram till det som motsvarar rubrikens innebörd. Eftersom Platon inte skrev sin livshistoria direkt är en forskare tvungen
att hitta en bakväg. Det är alltså inte möjligt att ta ett av Sokrates karaktärsdrag
och ge detta till Platon. Det går heller inte att fastställa hur Platon konstituerar
sig själv genom att titta på hur Sokrates gör det i kommunikation med andra
figurer i dialogerna. Kommunikationen som Platon har tecknat i dem är alltså
inte i fokus i det här kapitlet. Hur Platon konstituerar sig själv i kommunikation med sin samtid och sin pedagogiska verklighet handlar om hur han för
fram sin tolkning av dem i sina dialoger och endast där. Hur han talar till samtiden, beror på hur samtiden talar till honom. Andra har alltså utövat inflytande på honom. Det är troligt att han inte förde en kamp utan anledning
och att andra inte reagerade på den.
Att analysera och tolka Platon efter modell II:1 Platons själv är som att höra
den ena halvan av ett telefonsamtal mellan två personer, vilken en av dem talar
om någon tredje person. Det är inte vad som sägs om den tredje personen, utan
vad den som talar om den vill framhålla om sig själv, som analyseras och
tolkas.
Oftast räcker inte den information ett sådant samtal ger, varför man är
tvungen att höra med andra. Ställa följande frågor: Var det så här? Har alla
samma uppfattning? På det här sättet går det att få en ganska bra bild av vem
samtalaren är eller vill framstå som, i kommunikation med andra.
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Inflytandet på Platon
De första läsningarna som hade till syfte att ta reda på vad som är intressant att
undersöka vidare om Platon och hans pedagogik genererade inte några slutgiltiga tolkningar. Snarare gav de svar på vad som kan fördjupas och vad som
måste lämnas kvar i portföljen med obesvarade frågor om Platon. Dessa första
tolkningar skapade emellertid en förförståelse om honom och av hans
pedagogik.
I det här första avsnittet i denna del kommer jag att redovisa inflytandet på
Platon och varifrån det kom. Utifrån hans skrifter och genom annan forskning
är det möjligt att se varifrån han har tillägnat sig kunskap och hur denna
påverkat den pedagogik som han tillämpar och pläderar för i dialogerna. Först
kommer jag dock att redovisa den tillägnade förförståelsen och vad som går att
fördjupa. Även om visst inflytande inte går att granska närmare har det
betydelse för förförståelsen.
Släktens inflytande går t ex inte att fördjupa. Uppgifterna som finns tillgängliga om Platons liv, släkten och dess förehavande inom det politiska och sociala
livet skiljer sig från forskare till forskare, vilket gör det omöjligt att veta vad
som stämmer med hur det egentligen förhöll sig.124 Inflytandet från släkten och
den aristokratiska bakgrunden som formade hans självkonstitution, går därför
inte att säga mycket om. Det finns knappast något skrivet om det. Och det
skrivna som finns tillgängligt går inte att belägga. Samhällets trosföreställningar och gudatro, det demokratiska styrelsesättet och det pedagogiska inflytandet från naturfilosofer och sofister går däremot att fördjupa. Det går att
finna stöd i både Platons texter och i tidigare forskning utförd om den grekiska
antiken.
Sokrates inflytande på Platon utvecklar jag inte här. Detta är allmänt känt.
Dessutom genomsyrar inflytandet från Sokrates dialogernas framställning och
innehåll.
Vad som mer går att fördjupa är den naiva tolkningen om att det förekom
en kamp om pedagogiken under Platons tid. Kampen kan bekräftas av och
beläggas genom andra källor, exempelvis genom Aristofanes komedier, samt
utifrån forskningsresultat om den attiska periodens samhälle.
Annat som framkom under den första läsningen och som var viktigt för min
124

Se exempelvis Rudberg, 1943, Platon, en inledning till studiet av Platon, Lunds, C.W.K.
Gleerups Förlag; Hegel, 1995, Lectures on the History of Philosophy, Plato and the Platonists,
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förförståelse när jag genomförde den fokuserade och fördjupade läsningen, är
följande sex aspekter, mer eller mindre undersökningsbara: att Platons praktiska pedagogik inte överensstämmer med hans utbildningspolitiska tankar, att
tankefiguren under den attiska perioden har likheter med en dualistisk
tankefigur, som förmodligen är dialektisk, att stora delar av Platons privatliv
inte går att få fram, och att denna tomhet bidrar till vissa problem med
helhetstolkningen. Vidare framkom att uppgifterna om Platon är osäkra och
motsägande och att varken upptecknandet av ett släktträd eller av ett nätverk
räcker för att ta reda på vem Platon var, men att dessa är viktiga för att få en
första systematiserad bild av vilka han hade de flesta kontakterna med under
sitt liv. En bild som underlättar den fortsatta undersökningen. Den systematiserade bilden avslöjar att släktens intressen var politiska och att styrelsesättet
pendlade mellan demokrati och tyranneri125.
I det här avsnittet kommer jag ta upp demokratin och de pedagogiska
inriktningarna. Samhällets inverkan var stor, speciellt dess värderingar, dess
trosföreställningar och dess gudatro. Samhällets inverkan tar jag upp i avsnittet
Platons självkonstitution. Att Platon öppet tog ställning till det demokratiska
styrelsesättet och de övriga pedagogiska och filosofiska inriktningarna visar att
dessa bör ha påverkat honom mest.
Demokratins inflytande bör ha varit stort. Troligen möjliggjorde den
existensen av de olika pedagogiska och filosofiska inriktningarna. Den kanske
t o m skapade dem. I Aten föddes demokratin omkring 462-461 f Kr pga en
negativ handling, degraderingen av det aristokratiska rådet Areopagus. Rådet
bestod av trehundra ur aristokratin, de rikaste och de mest utbildade av
männen. Tillsammans med de femhundrades råd styrde de Aten.126 Under åren
462-461 f Kr när den ledande Cimon inte var närvarande utförde Ephialtes127
och hans anhängare en politisk attack mot rådet och fråntog dem rättigheterna
att bestämma om blodsfejder128.
Demokratin och dess värderingar bör ha verkat som en radikal immanent
pedagogik i slutet av 400-talet, eftersom den inte var så gammal. Förutom ett
antal från aristokratin som var mot demokratin var troligen de flesta för. Ett
tecken på att den för de flesta och för speciellt den yngre generationen var
självklar är att de trettios regeringstid efter de båda kuppernas genomförande
mot demokratin år 404 och år 401 f Kr, inte blev långvarig.
En stor del av demokratins inflytande går att belägga med stöd i Platons
dialoger, men det finns en motsättning hos Platon. Den pedagogik som dia125

Se Breven, ss. 324b-326b.
1998, s. 168, 179-182; Roberts, 1994, s. 29.
127 Ephialtes var son av Sophonides. Han tillhörde gruppen kring Perikles. En grupp unga
politiker med helt annan syn än generationen före. Ephialtes blev mördad kort efter
förändringen. Vem som mördade honom är inte klarlagt.
128 Meier, 1998, s 291; Roberts, 1994.
126 Meier,
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logerna ger uttryck för stämmer inte överens med vad Platon uttrycker i utbildningspolitiska sammanhang. Det är emellertid möjligt att denna motsättning
är skenbar. Hans argument mot demokratin kanske endast gällde dem som inte
var fria. I Aten, liksom i Argos, de enda städerna i Grekland som hade demokrati, var den endast till för fria manliga medborgare. De flesta inom den nutida forskningen har kritiserat Platon för hans odemokratiska hållning129. Det
är också en vedertagen och accepterad tolkning av den. Jag accepterar inte
kritiken av Platon reservationslöst pga skälet att demokrati kan ses både som
representativ och deltagande. Under hans tid fanns inte denna uppdelning. Det
är möjligt att påstå att Platon var odemokratisk, men frågan är om man kan
kritisera och fördöma honom för det. Varje tid har sin syn på vad som är
demokrati. I ljuset av framtiden har inte någon tid i historien varit demokratisk pga att man inte tillämpat representativ demokrati. Kanske vår egen tid
inte kommer att bedömas vara demokratisk, eftersom vår främst bygger på
den representativa och inte så mycket på den deltagande. Som jag ser det,
måste Platon bedömas utifrån sin egen tids syn på demokrati, inte nutidens.
Detta gäller även hans uppfattning av vad som är rättfärdigt. Nutiden har fem
rättviseteorier130, vilka inte besvarar frågan om vad som är rättvisa. Tillsammans besvarar de endast vilka olika uppfattningar man kan ha av rättvisa.
Med tanke på att dialogerna präglas av demokratisk utformad pedagogik,
anser jag inte att frågan om Platon var odemokratisk eller demokratisk är
utredd. Det finns egentligen inte belägg för att han inte accepterade demokrati
för de fria medborgarna, om han än föredrog ett mer aristokratiskt präglat
styrelsesätt.
Sammanfattningsvis kan jag konstatera att demokratin påverkade Platon,
men motsättningen gör att det inte är möjligt att fördjupa inflytandet genom att
få svar på frågan om på vilket sätt.
129

Se exempelvis, Bonnard, A, 1963, Grekisk livsform, Från Antigone till Sokrates,
Stockholm, Rabén & Sjögren, ss. 142-165, ss.198-227, ss.246-276; Cartledge, P, 1993, The
Greeks, Oxford/New York, Oxford University Press; Flacelière, 1969, Dagligt liv i antikens
Grekland, Stockholm, Bokförlaget Prisma; Weine, 1991, Kände grekerna till demokratin,
Stockholm/Skåne, Brutus Östlings Bokförlag Symposion AB; Jones,1978, Antiken, Lund,
Studentlitteratur, ss. 48-51; MacIver, 1978, Antiken, Lund, Studentlitteratur, ss. 48-51;
Thomson, 1978, Antiken, Lund, Studentlitteratur, ss. 48-51.
130 Se Bentham, J, 1988, Ur Of Laws in General, Rättsteoretiska klassiker, Stockholm, Bokförlaget Thales, ss. 217-321; Hermansson, J, 1990, Spelteorins nytta, Om rationalitet i vetenskap och politik, Uppsala Statsvetenskapliga föreningen i Uppsala, ss. 251-302; Hobbes,
1988, Ur ”Leviathan”, Rättsteoretiska klassiker, Stockholm, Bokförlaget Thales, ss. 103-125;
Locke, 1979, Treatise of Civil Government and a Letter Concerning Toleration, USA,
Irvington Publishers Inc, ss. 5-12, ss. 18-32; Lyons, 1980, Ur ”Forms and Limits of
Utilitarianism”, Filosofin genom tiderna 5, Stockholm, Bonniers, ss. 226-252; Nozick, R,
(1986), Anarki, stat och utopi, Stockholm, Ratio, ss. 174-261; Rawls, J.A, 1980, Ur The
Theory of Justice, Filosofin genom tiderna 5, Stockholm, Bonniers.
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Jag antar att demokratin troligen möjliggjorde existensen av olika pedagogiska och filosofiska inriktningar. Naturfilosoferna existerade emellertid långt
före demokratins födelse. De flesta av dem, levde på 600-500-talet f Kr.
Inflytandet från naturfilosoferna är starkt hos Platon. Något som märks i
dialogerna, speciellt i Tiamios, i vilken han presenterar skapelseberättelsen,
men också i andra dialoger i vilka Platon tar upp andra ämnen. I dialogerna
nämns och diskuteras bl a Herakleitos131, Parmenides132 och Empedokles133 teorier. Platon tar upp dessa naturfilosofer i olika sammanhang genom att citera
dem. Parmenides lära upplåter han en dialog till att granska. Ett tydligt tecken
på att de påverkade honom. Naturfilosofernas läror finns som spår i Platons
teorier. En av dem som har satt tydliga spår är Pythagoras134. Han anses ha
varit viktig för Platon. Teorin om själavandringen anses han ha tagit till sig
under sina studier hos pythagoreerna. Pythagoras själv förekommer inte alls i
hans dialoger och pythagoreerna nämns endast i Breven, i Faidon och i Staten.
Värt att notera är att Platon var tvungen att tolka naturfilosoferna liksom vi
tolkar historiska personers utsagor. Något som betyder att hans tolkningar är

131

Kratylos, ss. 401d.ff (Herakleitos); 411b.ff; 416b; 436.ff; (Herakleitos lära) 440a.ff
(Herakleitos; Greater Hippias, ss. 289a.ff (fragment); Staten, s. 6.498a (Sun of Herakleitos);
Gästabudet, s. 187a; Teaitetos, ss. 152e.ff; 156a.ff; 160d; 179d.ff (Herakleitos doktrin);
181d.ff.
132 Parmenides som levde på 600-talet kommer fram till att rörelsen är otänkbar, eftersom det
varande inte kan vara något annat än sig självt, vilket betyder att varat inte uppkommit ur Intet
utan alltid har funnits. Det icke-varande är inte tänkbart. Huvudsyftet för Parmenides är att
pröva förutsättningarna för vår kunskap om verkligheten och hans enhetslära kritiserar inte
enbart Herakleitos utan också den joniska naturfilosofin. Utdömandet av mångfaldens begrepp
träffar den pythagoreiska idén om en värld av matematiska atomer. Parmenides bidrog till att
uppgiften för filosofin efter honom och även i vår tid, måste granska de allmänna termer som vi
förutsätter i våra resonemang och se till om de håller inför kravet på klarhet och
motsägelsefrihet. (Aspelin 1979) Se också Ambjörnsson, 1997, Människors undran,
Stockholm, Bokförlaget Natur och Kultur, ss. 47-97 för vidare läsning. Se också vad Platon
har skrivit i Parmenides, ss. 126c; 127b; 128a; 130a; 130e; 135d.ff; Gästabudet, ss. 178b;
195c; Sofisten, ss. 216a; 217c; 237a; 241d.ff; 242c; 244e; 258c.ff; Teaitetos 152e; 180e; 183e
133 Empedokles levde på 400-talet i Agrigent på Sicilien (492-432) (Ambjörnsson 1997, s 70).
Han var läkare och mystiker. Han framställer sig själv som en gestalt av en frälsare med
gudomliga krafter. Han accepterar den elatiska tanken. Det som är måste vara konstant.
Däremot accepterar han inte Parmenides andra grundsats. Den om varandets enhet. I
psykologins och medicinens historia har Empedokles lära om de fyra elementen spelat en stor
roll. (Aspelin 1979); Se också Ambjörnsson 1997, ss. 47-97 för vidare läsning. Se också vad
Platon har skrivit i Menon, s 76c; Sisyphus, s. 389a; Teaitetos, s. 152e.
134 Pythagoras (som är känd som skaparen av Pythagoras sats) var samtida med Parmenides
och Zenon. Man vet mycket lite om Pythagoras. Förmodligen levde han på 600-talet f Kr. Han
kom från Samos, men flydde till Italien undan kung Polykrates tyranni. Pytagorismen söker
klarhet för att nå frälsning och de anses ha hyllat en dualistisk livssyn. Mycket i deras syn
härstammar från Indien.
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färgade av hans egen tid och inte en beskrivning av naturfilosofernas läror som
de var.
*
Det pedagogiska och inte endast det filosofiska inflytandet från naturfilosofer
är tydligt i Platons skrifter trots att dessa inte har någon uttalad pedagogik.
Deras sätt att förklara världen alstrar emellertid en immanent pedagogik
ungefär på samma sätt som myterna. Med en viss skillnad. Budskapen som
förmedlas anspelar inte på läsarens känslor, vilket mytens budskap gör, utan på
läsarens förnuft. Ett exempel på en filosof vars fragment uttrycker en icke
uttalad pedagogik är Herakleitos135. Vissa av fragmenten handlar om individens
förståelse och det är speciellt dem jag fokuserar på för att få reda på hur dessa
kan ha påverkat Platon att utforma sin pedagogik. Jag redovisar på vilket sätt
Herakleitos fragment kan tolkas pedagogiskt, för att få fram att det som till
synes inte innehåller pedagogik mycket väl kan göra det136 och därför utövar
ett inflytande. Vad det handlar om är att synliggöra den del som riktar sig mot
lärandet. Mycket av det Herakleitos skrev, som nu finns kvar som fragment
kan tolkas utifrån ett pedagogiskt perspektiv. Två av dem handlar om
individens oförståelse och tre av dem handlar om förståelse i allmänhet. Det
första exemplet är fragment 17: ”Många förstår inte dessa ting, som de möter
dem; de får kännedom utan att begripa och bildar sig egna föreställningar”137. I
fragmentet finns inslag av en medvetenhet om individens brist på förståelse och
kan tolkas på följande sätt: Individen förstår inte tingen som de uppträder.
Individen får endast kännedom om att de existerar, om själva mötet, men hon
begriper inte vad de vill säga henne. Innebörden i fragmentet ger tolkningen
att problemet nutidens pedagoger har, när det gäller att få elever att lära sig
vetenskapliga förklaringar utifrån elevens intuitiva uppfattningar kan ha
funnits även under Herakleitos tid på 500-talet. Istället för att förstå något som
135

Herakleitos levde i det joniska Efesos i slutet av 500-talet. Han är känd för att allt flyter.
Men man ska inte se detta som att han menar att ursprunget till allt kommer från vattnet. Allt i
hans värld befinner sig i rörelse och i förändring. Han kom från Efesos och verkade omkring
slutet av 500-talet. Moderna motsvarigheter skulle kunna vara Schopenhauer och Nietzsche.
Istället för vattnet och luften, såg han elden som ursprunget till allt liv. Samtidigt som han
menar att förnuftet är nödvändigt för att se de sammanhang som döljer sig bakom tingens
förvirrade mångfald. En av de viktigaste symbolerna är Logos och kan liknas vid Tao i den
kinesiska filosofin. Logos är de evigt sanna utsagorna, men kan också symbolisera den eviga
verklighet som uutrycks i de sanna utsagorna. Han delar upp människorna i två läger, de
sovande och de vakna. De förstnämnda är de visa människorna och de sistnämnda är människor
i gemen. Herakleitos lära var motsättningsfull. (Aspelin 1979) Se också Ambjörnsson, 1997,
ss. 47-97 för vidare läsning.
136 Jfr resonemanget om skillnaden mellan pedagogik och filosofi i kapitel ett. Skälet till att jag
väljer att studera Herakleitos fragment är att det är material av naturfilosoferna som riktar in sig
på förståelsen.
137 Herakleitos, 1997, fragment 17, s. 47.
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det skall förstås (enligt exempelvis läroplanen), bildar eleverna sina egna
föreställningar. Något som utgör ett problem för eleverna som skall ta till sig
för dem ny och/eller annorlunda kunskap138. Pedagogiken, vilken fragmentet
innehåller kan tolkas vara av den typ som fokuserar på att det finns ett speciellt
sätt att förstå någonting och att förståelse är detsamma som att begripa. Den
kan också tolkas som en pedagogik som fokuserar på tingens essens. En
pedagogik som är i grunden essentialistisk. Fragmentet visar på en insikt av
Herakleitos om vad brist på förståelse innebär139.
Ett annat av Herakleitos fragment som handlar om oförståelse är fragment
51: ”De förstår inte hur det i sig självt isärgående samstämmer; motspänd fog,
som hos bågen och lyran”140. Fragment 51 är svårt att tolka som pedagogik.
Platon låter Sokrates diskutera fragmentet i Gästabudet. Hans tolkning är att
Herakleitos troligen menar att en musiker skapar en harmoni genom
upplösning av den tidigare disharmonin mellan höga och låga toner. Det går
inte att få harmoni om dessa är i disharmoni. Möjligen kan man tolka detta
som en metafor för pedagogisk utövning. Den eventuella disharmonin mellan
mästaren och lärlingen måste upplösas. Detta är dock en mycket långsökt
tolkning.
Fragment 112 handlar om förståelse och lyder: ”Att förstå är den främsta
dygden, och vishet är att säga och göra det sanna uppfattat i enlighet med
naturen”141, liksom fragment 113: ”Förståelse är gemensamt för alla”142 och
fragment 116: ”Det åligger alla människor att känna sig själva och att
förstå”143. Mina tolkningar av dessa fragment är följande:
Det är möjligt att fragment 112 hänvisar till att sanningen går att finna i
naturen. Fragment 113 är intressant. Det ger uttryck för en förståelse som
universell företeelse. Det kan även tolkas som att möjligheten att förstå är
gemensam för alla, men också som att förståelsen av något är densamma hos
alla, att bara kan förstås på ett enda sätt (jfr fragment 17). Fragmentet 116
verkar inte behöva tolkas, utom det sista verbet ”att förstå”. Vad är det som
åligger människan att förstå, sig själv eller något annat? Är det möjligt att ”att
förstå” hänvisar till något som kommer efter? Något som inte längre finns
kvar i fragmentet?
Fragment 116 är centralt hos Platon, men speciellt hos Sokrates. En vanlig
tolkning är att fragmentet skulle anspela på det grekiska mottot, ”Känn dig
själv”. Filosofen Hans Ruin menar att detta skulle bidra till en trivalisering av
fragmentet. I stället har man försökt att problematisera den delfiska devisen.
138

Se Halldén, 1982.
Jfr. A.a., 1997, Ruins kommentar, s. 48.
140 A.a., s. 116.
141 A.a., s. 221.
142 A.a., s. 223; Jfr. Ruins kommentar, s. 223-224.
143 A.a., s. 229.
139
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Medan dess budskap implicerar en självkännedom i ljuset av gudens odödlighet,
och därmed en självkännedom som handlar om att se sin plats i ett gudomligt
definierat universum, så skulle Herakleitos omgestaltning för första gången ge
budskapet en filosofisk vinkling. Genom att knyta självkännedom till förståelse, till
utövande av tänkande och omdöme, så skulle det uppmana människan att stiga ut ur
den färdiga nedärvda form i vilken hon tidigare förväntades finna sig själv144 1 8

Ett problem med översättningen av detta fragment är ordet ”sofronein” som
här har översatts med förstå, menar Ruin. Fragmentet skulle representera ett
kvalificerat tänkande, något som inte kommer fram i den aktuella översättningen.145 En tolkning jag gör är att Platon kan ha använt sig av fragmentets
innebörd i annat syfte än enligt den tolkning Ruin gör. Många av dialogerna
handlar om att individen skall finna sig själv. En tolkning är att det handlar om
att finna sig själv i sökandet efter sanningen om livet. Finna den plats som individen har i relation till det universella, till helheten och till naturen. Platon
kan ha erhållit sin syn på förståelse från Herakleitos förutom från Sokrates.
Några av Herakleitos övriga fragment, vilka inte handlar om förståelse, har
man hittat i Platons dialog Hippias. Fragment 82: ”Den vackraste apa är ful i
jämförelse med en människa”146. I Ruins kommentar framgår det att fragmentet används i en diskussion mellan Sokrates och sofisten Hippias om relativiteten i skönheten:
Herakleitos åberopas i förbifarten och tillskrivs ordagrant påståendet att den
vackraste apa är ful i jämförelse med en annan ras. Redan Platon-utgivaren Bekker
föreslog ändring från en annan ras” till ”mänsklig ras” och detta har accepteras av
många senare.147

Platon använder samma fragment vid ett annat tillfälle, fast med en djupare
innebörd, vilket har fått många att tvivla på riktigheten i Herakleitos fragment,
menar Ruin, och istället tro att Platon har parafraserat Herakleitos: ”Den
visaste bland människor framstår inför guden som en apa, såväl i visdom som i
skönhet och i allt annat.”148 (fragment 83)
Långt fler av Herakleitos fragment har man hittat hos Aristoteles, Clemens,
Diogenes Laertios och Plutarchos än man funnit hos Platon. Innebörden i flera
av fragmenten återfinns emellertid implicit i Platons skrifter, t ex fragment 91:
144

A.a., kommentar av Hans Ruin, s. 229.
A.a., kommentar av Hans Ruin, s. 230.
146 A.a., fragment 82, s. 173; Greater Hippias, s. 289a.ff.
147 A.a., s. 173.
148 A.a., fragment 83, s. 174; se också Greater Hippias, s. 289a.ff i vilket fragmentet nämns
och diskuteras.
145
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”Man kan inte stiga ner två gånger i samma flod”149, fastän den ursprungligen
har återfunnits hos Plutarchos. Den är känd hos Platon med vilken han
sammanfattar Herakleitos position när det gäller det apokryfiska (det senare
tillkomna) ”allt flyter” eller panta rei.150
Vad alla Herakleitos´ fragment har gemensamt är dock att de kan användas
både i filosofiska och i pedagogiska sammanhang. Som fragment är det möjligt
att tolka dem, som om de handlar om moraliska förhållningssätt eller som
visdomsord. Hur hela texten som fragmentet härrör från skulle kunna
uppfattas om vi hade haft tillgång till det, är en helt annan sak. Förståelsen som
många av fragmenten handlar om, och som jag tidigare har tagit upp, kan hos
Platon ha handlat om moralisk förståelse och inte ett kvalificerat tänkande.
Men det kan ha handlat om både-och. Platon tar ofta upp Herakleitos när han
talar om gammal visdom, vilket visar att han har en medvetenhet om historiens
betydelse. Herakleitos påverkan på Platon bestod sannolikt av den
essentialistiska pedagogik fragmenten ger uttryck för. Speciellt syns denna
påverkan i Platons utbildningspolitiska ställningstaganden, men kan även
upptäckas i den praktiska pedagogiken som den uttrycks implicit och explicit i
dialogerna.
*
Läsningen av dialogerna visar att Platons filosofi och pedagogik har påverkats
av sofisterna, men inte så att Platon började praktisera deras pedagogik. Han
har ett helt annat pedagogiskt synsätt i dialogerna. Hans intention är att lära
sina elever att tänka själva. Detta var väl inte främmande för sofisterna heller,
så vad striden tycks ha handlat om var metoderna, målgruppen och innehållet.
Sofisterna var kringvandrande lärare. De främsta och mest kända sofisterna
var Gorgias, Protagoras, Hippias, Prodikos och Antifon.151 De dök upp under
400-talet och började att undervisa genom retorik och tog betalt, vilket inte
hade förekommit tidigare. Betalning för undervisning var något nytt och
gjorde sensation. Deras undervisning bidrog till att Platons generation fick en
bättre undervisning än vad föräldrageneration hade fått. På grund av Platons
dialoger har sofisterna fått dåligt rykte. Senare tids forskning visar att det inte
låg så mycket bakom ryktet. Det är Platons bild av dem som har överskuggat
149

A.a., s. 187, fragment 91. I den engelska översättningen utförd av C.D.C Reeve finns dock
fragmentet explicit utskrivet: ”you cannot step into the same river twice”. (Kratylos, s. 402a).
150 Herakleitos, 1997, kommentar av Hans Ruin, s. 187; se också Kratylos, ss. 401d-402c, i
vilket fragmentet nämns och se Kratylos, ss. 411b.ff; 416b; 436e.ff; där Platon hänvisar till det
som flyter när namnen diskuteras. I Kratylos, s. 440a.ff, frågar sig Sokrates om sanningen
ligger hos Herakleitos och många av de andra visa männen från förr, Homeros och Hesiodos.
(se också 402a).
151 Se de Romilly, 1998, The Great Sophists in Periclean Athens, Great Britain, Clarendon
Paperbacks.
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deras förtjänster. Fenomenet sofister som kringvandrande lärare blev inte
långvarigt, men deras metoder har överlevt fram till idag152.
Platon använder sig av sofisternas filosofi och undervisning så frekvent att
det är svårt att tänka sig att dialogerna överhuvudtaget skulle ha blivit skrivna,
om han inte hade haft dem att ställa sin egen filosofi och pedagogik emot. Det
troliga är att hans pedagogik utvecklades, men kan också ha reducerats, genom
denna ständiga kamp för sitt och Sokrates pedagogiska synsätt. Sofisterna har
alltså en stor plats i dialogerna, men inte som läromästare som Platon vill att
läsaren skall efterlikna, utan snarare som exempel på dålig tillämpad pedagogik. Platons ständiga angrepp på sofisterna måste betraktas som politiska
appeller, i syfte att få sina lärjungar och läsare att ta avstånd från sofisterna.
Här vill jag beskriva min egen tolkning av sofisternas pedagogik genom min
läsning av dialogerna. Tolkningen utgår främst från Platons färgade syn, vilket
påverkar den tolkning jag gör av sofisternas pedagogik. Jag har emellertid inte
tagit till mig Platons syn oreserverat.
Sofisternas pedagogik konfronterar öppet eleven. I jämförelse med Sokrates
och Platon, vilka hade en förhållandevis human inställning till sina elever,
verkar sofisterna ha varit mer hårdhänta mot sina elever. I Platons dialog
Protagoras menar denne att dygden kan läras och han redogör för hur det skall
gå till. Vuxna medborgare som inte är dygdiga skall bli straffade med döden
eller genom förvisning. Om det inte hjälper att prata sina barn tillrätta genom
att poängtera vad som är rätt och fel skall de genom hotelser och slag lära sig
om dygden. Sedan är det lärarnas sak, genom att lära lärjungarna att musicera
och spela luta och att därmed få dem att bli mer civiliserade och mer
balanserade.153 Herakleitos fragment 51, vilket handlar om att disharmonin
skall upplösas mellan låga och höga toner, skulle kunna passa in här.
Protagoras anses ha myntat uppfattningen att människan är alltings mått154.
Kunskapen är relativ för den som vet något. Det är varmt för en person och
kallt för en annan. Det är inte möjligt att säga att den ena har rätt och den
andra har fel.155 Om det finns en verklighet så har människan inte någon
möjlighet att med sina sinnen nå denna. Det är endast möjligt att ha en mening
om det sannolika.156 Det här något som Platon starkt kritiserar i sina dialoger,
vilket har fått de flesta uttolkarna att dra slutsatsen att han är mot relativismen
och att han anser att det rätta är något överordnat människans uppfattning om
det. Det finns emellertid en viss relativism och skepticism i hans skrifter.157 T
152

Se A.a.
Protagoras, ss. 325a-326d.
154 Se Protagoras; Aspelin 1979; Ambjörnsson, 1997.
155 Se Protagoras.
156 Dalsjö, 1877.
157 Platonismen utvecklades i riktning mot skepticism. Den tog upp de skeptiska inslagen hos
Platon och utvecklade dem vidare.
153
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ex när det gäller hans sätt att se på kunskap (se kapitel sju i den här avhandlingen).
Protagoras pedagogik går ut på att tala elever till rätta och att få dem att
genom förnuftet inse vad som är rätt eller fel när det gäller dygden. Om detta
inte är möjligt, så skall de straffas, hotas och agas. Hans relativism som
eleverna skall lära sig motsäger att det överhuvudtaget finns något som är rätt
eller fel. Människor är olika och känner på olika sätt. När det gäller dygden är
han emellertid inte relativist utan ovillkorlig. Det finns något som alla måste
uppnå för att de skall kunna leva i ett samhälle - en intersubjektivitet angående
dygden. Till skillnad mot både Sokrates och Platon är Protagoras övertygad
om att den går att lära.158 Platon tycks ha ansett detta vara så viktigt att han
upplåtit ett par dialoger till att disputera om dygden går att lära eller inte159.
När Protagoras har talat färdigt i Platons dialog tar Sokrates inte upp dennes
hårdhänta undervisnings- och uppfostringsmetoder. Ett tecken på att denna typ
av barnuppfostran eller bestraffningsmetoder av vuxna medborgare inte alls
var ovanlig. Kanske Platon accepterade dessa metoder.
Sokrates reagerar alltså inte på Protagoras hårda metoder. Istället tar
Sokrates upp frågan om dygden kan ses som ett och om de kvaliteter som
Protagoras tar upp som dygd, t ex dygd som kunskap, rättvisa, mod, tålamod
eller gudomlighet är olika kvaliteter eller om de tillsammans ingår i dygden.
Sokrates menar att om dygden kan läras så är den kunskap, vilket han själv inte
håller med om.160
Sofisternas pedagogik verkar ha haft mer inslag av metapedagogik i
meningen metainlärning än inslag av synlig pedagogik och immanent
pedagogik. Den tycks till synes ha syftat till att lära ut hur lärjungen skall lära
ut. Han blev på så sätt själv föremål för utlärningen. Till skillnad mot myternas
pedagogik gav sofisternas pedagogik lärjungen en chans att välja om han ville
gå igenom en konfrontation eller inte.
En tolkning jag gör är att det inte finns något försåtligt i retoriken. I Platons
skrifter vill han få fram att den går ut på att tillintetgöra motståndaren.
Konstgreppen är dock synliga. Sofisterna spelar med öppna kort. Något man
inte alltid kan säga om Sokrates och Platon. Motståndaren bör dock vara väl
medveten om spelet. Om inte, riskerar budskapen få karaktären av immanent
pedagogik för lärjungen men medveten hos sofisterna.
I Platons skrifter är det svårt att göra sig en föreställning om hur sofisterna
undervisade. Det är för det mesta Platons uppfattningar om sofisterna som förs
fram. Dialogen Evtydemos ger ändå en bra bild av hur undervisningen kan ha
gått till. Det går inte att fastställa att alla sofister hade samma undervisningssätt. Speciellt inte eftersom bröderna Evtydemos skiljde sig från de övriga
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sofisterna. En del av brödernas undervisning stämmer överens med hur
sofismen beskrivs i andra av Platons dialoger.
Evtydemos är en dialog som på ett illustrativt sätt belyser Sokrates och
Platons motsättning till sofisterna. Platon skräder inte orden och dialogen kan
passa som pedagogisk pamflett. Han tycks ha velat visa hur en diskussion skall
föras, genom att beskriva hur den inte skall föras. Sokrates förklarar för
Kleinas, som i dialogen blir förlöjligad av bröderna, att han blivit utsatt för en
sofistinvigning på samma sätt som sker vid kroybanternas invigningsfest161.
Den första delen innehåller en genomgång av hur man använder ett ord i två
betydelser. Den första betydelsen är att en person inte har någon kunskap, men
sedan får det, men också att någon har kunskap och sedan skärskådar ämnet i
ljuset av sin kunskap. Det är då man uppfattar eller förstår istället för att lära
sig.162 Här används inte att förstå och att lära sig likvärdigt. På vilket sätt
framgår inte, utan lämnas öppet för olika tolkningsmöjligheter.
Vad de båda sofisterna vill uppmärksamma Kleinas på är att samma uttryck
används på två personer som är varandras motsatser. Sokrates anser att denna
typ av kunskap är ett skämt.
Efter en lång förklaring av bröderna till Kleinas övertar Sokrates utfrågningen och det är nu dialogen går ut på att visa hur en diskussion skall gå till.
Sokrates visar sig vara både pompös och lojal på en och samma gång. Pompös,
därför att han anser sig tillämpa den rätta diskussionsmetoden. Lojal, därför att
han tröstar Kleinas som blivit illa åtgången, genom att ge honom perspektiv på
brödernas hårda framfart. Bröderna sänker inte garden utan fortsätter i samma
stil. Stämningen blir obehaglig. Sokrates försöker göra den bättre genom att ta
till orda igen och förklara brödernas taktik.163 Sokrates säger vidare att han är
villig att utsätta sig för deras taktik. Han är gammal och är beredd att anförtro
sig åt en av bröderna, sin vän164 Dionysodoros som om han var Medeia från
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Kolkis.165 Fler än Sokrates är beredda att hudflängas, t ex Ktesippos. Han vill
också försäkra sig om att Dionysodoros inte är arg på honom. Han säger sig
motsäga honom enbart därför att han inte tycker att han har rätt. Han säger
även till honom att inte använda uttrycket smäda om att motsäga. Smäda
betyder något helt annat. En diskussion huruvida motsägelse är möjligt följer.
Enligt denna beskrivning av Platon går sofisternas pedagogik ut på att lära
sina lärjungar hur de skall tillintetgöra motståndaren genom att själv bli utsatta
för det de skall lära sig - att förvirra, att smäda och att skämta, men de skall
också lära sig att det finns två sidor av allt. Det tycks ha ingått i lärjungens
fostran att han förväntades att förstå spelet. Om denna förståelse inte uppstod
hos honom förväntades han förmodligen förstå att han borde sluta sin lärotid
hos sofisterna och börja sysselsätta sig med någonting annat. En annan tolkning
är att pedagogiken var medveten hos sofisterna, men verkade som en radikal
immanent pedagogik gentemot lärjungen. Genom att smäda, skämta och
irritera, formerade sofisternas pedagogik lärjungen till att bli likadan. Han
kanske inte accepterade det och sökte sig bort ifrån retoriken. Det är
emellertid svårt att avgöra om sofisternas pedagogik verkligen innehöll
metakommunikation eller om den innehöll radikal immanent pedagogik eller
inslag av båda. Det finns inte så mycket material att undersöka. Platons
beskrivning av bröderna i Evtydemos är sannolikt färgad. Han kan också ha
överdrivit. Det troliga är ändå, att det fanns både metakommunikation och
immanent pedagogik i sofisternas pedagogik. Därför att både - och är möjligt.
Visst är medvetandegjort, annat inte för lärjungen. Helt klart är att det handlar
om pedagogik som påverkan.
Protagoras syn på uppfostran i Platons dialog som bär hans namn, innehåller
traditionsbunden immanent pedagogik i ett avseende. Det är självklart att slå
lärjungar, om de inte lär sig vad moral är. Samtidigt som de genom att lyssna
på honom, och också hålla i egna utfrågningar mm, får lära sig hur de skall
orera. Det är också möjligt att utlärandet sker, genom att lärjungarna skall
imitera sin mästare på samma sätt som läsaren skall imitera hjältarna i
myterna. Men detta förhållningssätt kräver att mästaren är föredömlig. Något
som Protagoras var, enligt Platon166.
*
Filosofins pedagogik, den som jag har beskrivit genom några fragment från
Herakleitos och genom min tolkning av sofisternas pedagogik, har inte många
beröringspunkter med myternas pedagogik. Den var förhärskande under
hundratals år i Greklands historia genom dess guda- och hjältesagor (bl a
Homeros sånger). Platon växte med stor sannolikhet upp och fostrades genom
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att höra myter berättas och genom att lära sig Homeros sånger. Denna
pedagogik har jag undersökt och kommit fram till att den innehåller enbart
immanent pedagogik167. Den här pedagogiken påverkade Platon. Men det var
ett inflytande som han till stor del har medvetandegjort. Han tar upp samma
ämnen, men pratar om det som myterna förmedlade endast genom att appellera
till läsarens känslor. Den som var först med att prata om dessa ämnen var
Sokrates, så vitt vi vet. Mot den förde han och Platon en lika stor kamp som
den mot sofisterna.
Skillnaden mellan de båda pedagogiska inriktningarna är att den första
resonerar med sina elever och den andra fostrar mottagarna av myternas
budskap genom att inrikta sig på deras känslor inför det som försiggår och
avser att lära ut vad som är rätt eller fel. En annan stor skillnad är, att det hos
sofisterna finns en medveten strategi i syfte att lära lärjungarna genom att
använda sig av retoriken. Bakom myternas pedagogik finns det inte någon
människa av kött och blod som ensam har utarbetat myten. Den innehåller
berättelser som går från generation till generation och som människor dras till.
Innehållet i dem appellerar till den som lyssnar. De har, genom tillämpning,
funnits vara verkningsfulla i syfte att fostra individen. Det finns inget uttalat
mål hos en speciell individ eller en speciell pedagogik bakom en myt. Den
verkar som en immanent pedagogik som formerar en folkmentalitet, som om
människor i ett samhälle någongång i historien kommit överens om ett sätt att
förhålla sig till varandra. Ett sätt att förhålla sig som inte är förhandlingsbart,
som om myterna uppfattats som gudomliga skapelser, gudarnas pedagogik.

Pedagogiska motsättningar (480-330 f Kr)
Kampen som den uttrycks i dialogerna leder fram till tolkningen att det inte
fanns en enda, utan tre pedagogiska verkligheter. Den officiella med den
traditionella undervisningen som innehöll starka inslag av myternas pedagogik.
Den starkt framväxande och skeptiska - sofismen som var i takt med tiden,
med sin fokusering på retorik och utbildning för alla. Den starkt protesterande
och dynamiska, som var i takt med tiden, men som hade svårt att bestämma sig
för det gamla eller för det nya - den sokratiska och platonska pedagogiken.
När det växer fram så starka rörelser mot den officiella pedagogiken i ett
samhälle eller i ett land, vilket det gjorde under den attiska perioden, kan detta
visa att den officiella pedagogiken har spelat ut sin roll i många människors
medvetande. Samhällsutvecklingen har kommit till den punkt då undervisningen måste modifieras till vad medborgarna kräver av sitt samhälle.
Den officiella undervisningen under speciellt 400-talet men också under
300-talet var inte i takt med det demokratiska styrelsesättet. Nu räckte det inte
att barnen läste Homeros. De skulle lära sig att tala, att föra sig och att
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disputera. Många officiella utbildningspolitiker, när de utsätts för konkurrens
från andra pedagogiska inriktningar, påverkas och förändrar sig för att få
behålla sitt monopol. Den officiella undervisningen under den attiska perioden
påverkades även den. Ett tecken på att den gav efter för samtidens krav är att
ämnet retorik infördes i den klassiska läroplanen168.
Platons ständiga angrepp på sofisterna i dialogerna och förekomsten av olika
pedagogiska inriktningarna som rådde under 400 och 300-talet f Kr är två
omständigheter som tyder på att det faktiskt förekom en kamp. De pedagogiska
inriktningarna stod i kontrast till varandra, myternas pedagogik kontra filosofins pedagogik, sofisternas retoriska undervisning kontra sokratisk undervisningsmetod. Motsatsförhållanden som bäddar för en kamp. Speciellt under en
brytningstid då ett sätt att utöva pedagogik efterföljs av ett samhälle som tilllåter flera än ett sätt. Människorna hade tidigare lärt in att det bara finns ett
enda sätt att tänka, ett enda sätt att förklara världen på och ett enda svar på en
fråga som ställs. En sådan inlärning kan vara svår att förändra utan kamp.
Vid den här tiden fanns alltså flera pedagogiska inriktningar som gick åt
olika håll, men som konkurrerande om samma grupp människor, de fria medborgarnas barn. Att pedagogiken blev föremål för kamp är alltså varken
otänkbart eller förvånande med tanke på att atenarna stred om allting annat.
Mångfald var något som atenarna inte hade någon tolerans för169.
Företrädarna för de nya inriktningarna var alltså inte helt överens om hur
undervisning och uppfostran skulle gå till, även om de alla hade en fiende
gemensam - den officiella utbildningspedagogiken som värnade om myternas
pedagogik, genom Homeros och en pedagogik som fokuserade på fysisk
fostran. Kanhända ett led i att fostra männen till dugliga krigsmän.
*
I ett samhälle som Aten som under hela 400 och 300-talet f Kr präglades av
långa krig och brinnande krigsslag kan en inledning av kamp om herravälden
över olika områden inte ha varit främmande för de fria medborgarna, inte ens
då det handlar om något så fredligt som undervisning och uppfostran. Att det
förekom en kamp kan visa att det blev viktigt att formera det atenska folket till
att lyda under ett demokratiskt styrelsesätt. Även naturfilosofin bidrog till att
vissa började att tänka på ett annorlunda sätt då det gällde hur man såg på
företeelser. Naturfilosoferna, sofisterna och Sokrates var nykomlingar sett
utifrån ett längre historiskt tidsperspektiv. Både litteraturen av Homeros och
trosföreställningarna hade dock fortfarande en stor betydelse för pedagogiken
under denna tid.
Sokrates och därefter Platons pedagogiska utövande tillsammans med
sofisternas undervisning, existerade i kombination med det gamla tänkandet
168
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som förmedlades genom myternas pedagogik. Pedagogiken under den attiska
perioden tycks därför ha varit både dynamisk i betydelsen rörlig och
spänningsladdad i betydelsen konfliktladdad. Denna dynamik ändrade dock inte
helhetstänkandet. Den tyska antikhistorikern Christian Meier skriver i boken
Athens - A Portrait of the City in Its Golden Age - att grekernas världsbild i
sin helhet inte förändrades, trots nyheter och utveckling inom olika
områden:170
[---] For the Greeks, however, the world as a whole seemed to remain unchanged.
Most of their experience confirmed this perception, and anything to the contrary
appeared to be an aberration. Innovations, developments, and other new elements
the encountered - and there were quite a few in the fields of technology, seafaring,
and commerce alone - they understood as isolated discoveries, improvements, or
indicators of great human potential, but no more.171

Detta gällde också den sociala ordningen, trots allt teoretiskt tänkande kring
den - det framkom t ex, inte några förslag på att slaveriet skulle upphöra.172
Detta kan jämföras med pedagogiken. Trots den förändring Sokrates och
Platons pedagogik innebar för tänkandet om dygden och andra moraliska
frågor, förändrade inte deras för samtiden nya pedagogiska förhållningssätt,
tänkandet i sin helhet. Gudatron, processionerna, offren försvann inte genom
den nya pedagogiken. Det var svårt att introducera nya ideér i Aten utan att bli
utsatt för hån från alla håll, menar Jacqueline de Romilly i sin bok The Great
Sophists of Periclean Athens.173.
*
För att kunna förstå att kampen uppstod och vilken karaktär den hade är det
också viktigt att veta hur det var före demokratins införande och vilka
förändringar som kom till stånd efteråt. Den är startpunkten för många av de
förändringar och nya företeelser som den attiska perioden präglades av.
En förändring som kan ha bidragit till att kampen uppstod är alltså, vilket
jag tidigare i det här avsnittet beskriver, att pedagogiken ändrades från att vara
enhetlig till att bli mångfaldig. Under påverkan av en enhetlig pedagogik
uppfostras människor till att tro att det bara finns ett rätt svar på en fråga som
ställs. Detta leder ofta till att de lär sig att endast en enda pedagogisk inriktning
kan vara möjlig att praktisera. Det finns en konsekvens i att tro att det bara
finns en rätt pedagogik när man uppfostras att tro att det bara finns ett rätt
svar. Myternas pedagogik ger bara ett svar och oftast utan att någon behöver
170
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fråga. Den förmedlar budskap om hur individen skall leva sitt liv på ett mer
eller mindre synligt sätt, dvs genom en immanent pedagogik. När andra
inriktningar börjar utvecklas som uppfostrar individen att bli uppmärksam på
att det kan finnas fler svar på en fråga blir kampen oundviklig mellan det nya
och det gamla sättet att utöva pedagogik. Men även andra förändringar kan ha
gett upphov till att kampen om pedagogiken kan ha uppstått. Meier talar på
flera ställen om utbildningen i relation till styrelseskicket före demokratins införande 461 f Kr och att det efteråt krävdes en annan slags utbildning än
tidigare. Den tidigare undervisningen skedde i sammanhang där lek förekom
eller av kärlek på 500-400-talet f Kr och kan inte ha varit tyrannisk, menar
Meier: ”[...] Discipline and education cannot have been to oppressive. Much
teaching was done in the context of play, or love. [...]”174
Utbildningens mål var inte svåra att uppnå under den arkaiska perioden och
under den tidiga attiska perioden. Utbildningen skedde inom familjerna. De
högre klasserna hade barnsköterskor som berättade sagor, vilket betydde att de
flesta blev uppfostrade genom myter175. Den värld som pojkarna trädde in i,
efter demokratins införande, genom att delta i sport, ingå homoerotiska
förhållanden och delta i politiskt liv var totalt annorlunda mot livet i de gamla
myterna, menar Meier. Han undrar i detta sammanhang om atenarna verkligen
var psykologiskt rustade för att utöva sin nyvunna makt med tanke på att denna
tillvaro i grunden skiljde sig från den tidigare som byggde på myter.176
Protagoras menade under 400-talet att utbildningen främst skedde mellan
människorna i den sociala samvaron, vilket betydde att de åstadkom en
utbildning som avgränsades inom denna sfär.177 Nu handlade det inte längre om
att utbildningen skulle ske genom lek och av kärlek, utan genom samtal mellan
jämlikar, men också mellan mästare och lärjungar där dessa skulle nagelfaras,
för att använda ett av Platons uttryck. Utbildningen förändrades, från att tidigare ha varit en privat till att bli en offentlig angelägenhet. Den innebar även
ett helt annat sätt att tillägna sig kunskap. Nu fick lärjungarna lära sig att
sökandet efter kunskap var en gemensam angelägenhet under en mästares överinseende.
Andra förändringar som kom till stånd efter demokratins införande berodde
på att Perikles som styrde Aten under denna tid rationaliserade utbildningen
inom militärtjänsten. Soldaterna var nu tvungna att utbildas på kort tid. Det
fanns inte någon plats för någon längre utbildning. Tidigare var denna utbildning en livslång process178
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Meier 1998, s. 131.
A.a., ss. 158-159, s 311.
176 A.a., ss. 311-312.
177 A.a., ss. 158-159, s 344.
178 Meier 1998, s. 402. ”Education had to be liberal; training for military service could not be a
strict lifelong process but happened almost incidentally and as needed. (A.a.).
175

93

Denna rationalisering blev naturligtvis än mer nödvändig när kriget mellan
Sparta och Aten startade vilket ständigt krävde nya soldater som kunde ersätta
de döda. Vad det handlade om var att utbildningen anpassades till rådande
förhållanden. Den viktigaste förändringen kom emellertid, menar Meier, till
stånd genom demokratins kollaps i slutet av 400-talet. Han menar att orsaken
till det som skedde var en ”patologisk inlärning”179:
Athenian democracy had lost most of its ability to react creatively to unexpected
challenges: it seems to have entered a period of what might be called ´pathological
learning´ in which what they had learned in the past interfered with further learning.
The people had reached the point where, instead of preserving what they had and
working toward peace, the optet to continue on a path that offered only the illusion
of further advance.180

Vad som får Meier att anse att inlärningen var patologisk, framgår inte helt
klart. Han menar att demokratin förlorade förmågan att reagera kreativt på
oväntade utmaningar och att detta var en av orsakerna till att demokratin
kollapsade.181 Det patologiska, det osunda ligger möjligen i att det gamla
tänkandet om atenarnas överlägsenhet som stat och folk låg emellan och störde
ny inlärning som skulle ha gjort dem beredda på negativa överraskningar.
Istället för att bevara vad de åstadkommit och att arbeta för fred valde
atenarna istället att fortsätta på den väg som endast erbjöd illusionen av ytterligare framgångar. I själva verket gick vägen mot total undergång och förlust.
Något som atenarna inte kunde upptäcka pga att de levde i illusionen om sin
storhet.182 Samtidigt hade den atenska demokratin inte någon tidigare
erfarenhet att falla tillbaka på för att kunna handskas med det som låg framför
dem183. Detta förklarar Meier genom att referera till Platons dialog Laches i
vilken avslöjas att de unga männen visar en hjälplöshet genom den utbildning
som de fått och, menar Meier, att den visade sig vara inadekvat och ynglingarna visade brist på en förmåga att lära184. De hade aldrig lärt sig att lära, enbart
lärt sig att assimilera budskapen, vilka förmedlades genom myterna.
Andra som anses ha bidragit till Atens undergång var sofisternas undervisning185. På vilket sätt de ansågs ha bidragit till den tar Meier inte upp i det
här sammanhanget.
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Slutsatsen man kan dra är alltså att det främst var utbildningen och dess
förespråkare som Meier ser som orsak till att demokratin kollapsade. Han drar
inte några slutsatser om att denna förändring av utbildningen skulle ha lett till
kamp. Som jag ser det, är det mer än sannolikt att undervisningen fick stå till
svars för förlusten av kriget mot Sparta. Soldaterna var inte tillräckligt
utbildade. De fick inte den utbildning som krävdes för att bli en god soldat och
för att vinna kriget. Sokrates undervisning var lämplig, men han hade inte
något politiskt inflytande186.
En tolkning är att det fanns en grupp, den styrande och politiska gruppen
som utarmade utbildningen och en grupp som ville ha kvar den gamla, dock
med nya inslag som passade den nya tidens krav. Det var demokratins
förespråkare och dess efterföljare inom utbildningens område, sofisterna, som
alltså fick stå som ansvariga för Atens undergång. De förespråkade en
utbildning som inte gav soldaterna det som krävdes. Dygd, mod och styrka var
ingenting som lärdes in på kort tid, enligt Platon. Det krävdes en speciell
människotyp och en livslång process. Det fanns troligen varken tid eller
intresse hos de styrande under det 27 år långa kriget mot Sparta, att förespråka
en sådan utbildning.

Kampen om och mot pedagogiken
Den första genomläsningen av alla dialoger och en första tolkning om vad och
vilka som utövade inflytande på Platon och på vilket sätt, gör ganska klart för
mig att Platon förde en livslång kamp om pedagogiken under 300-talet.
Sammanfattningsvis används naturfilosoferna i positivt syfte medan sofisterna
används i negativt syfte av honom i denna kamp. Det går att dra slutsatsen att
påverkan från andra ledde till att han tog till sig vissa uppfattningar och
trosföreställningar men också att han tog avstånd från andra, vilket tycks ha
tänt en kämpaglöd hos honom. De tycks ha utmanat honom och det han lärt sig
att tro på.
Att använda ordet kamp är kanske ett starkt ord i samband med pedagogik.
Kamp kan associera till strid, batalj eller klasskamp. Den kan också associera
till vardagslivet. Man kan kämpa om att hålla huvudet över vattenytan, få en
bra karriär eller kämpa mot åsikter som man inte kan acceptera, en typ av
åsikter som strider mot allt det man själv tror på. Kamp behöver alltså inte
betyda att man vill tillkämpa sig något som ger en en maktställning eller att
man både bokstavligt och bildligt talat slår ner människor till marken för att nå
ett karriärmål. Min uppfattning av Platons kamp som den uttrycks i dialogerna
är att den handlar om både maktställning och undervisning som stred mot det
han själv trodde på.
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De medel man använder sig av i sin kamp mot någon eller något är av olika
slag. Det finns olika sorters tillhyggen, som man kan använda sig av. Men man
kan använda sig av ordets makt över människorna. När det gäller Platon och
kampen mot den officiella utbildningspolitiken och mot sofismen och sofisterna
är det ordet som gäller, i vilket nervärderingen, förlöjligandet och insinuationerna gör sig gällande. Det är genom sättet som han talar om dem, som
kampen avslöjas. Underförstådda kopplingar, vilka bidrar till att sofisterna ses
på ett speciellt sätt, finns i Eryxias187
Tecken i dialogerna visar också att kampen kan ha handlat om demokratisk
respektive odemokratisk utformad pedagogik, dvs, om undervisningen skulle
vända sig till ett fåtal eller till alla.
Eftersom man i utbildningen använde sig av Homeros sånger i undervisningen, sker kampen indirekt genom direkta angrepp på Homeros.
Under världshistorien har många sökt att fastställa under vilket århundrande
Homeros levde. Perikles fastslog att han levde på 900-talet f Kr. Homeros
sånger anses av de flesta vara äkta, förutom att det finns många frågetecken
kring dem, exempelvis om det är en eller flera författare, under vilken tid de
skrevs mm.
Homeros nämns ofta i dialogerna och citat från Illiaden och Odysséen är
många. Det finns drygt 100 ställen där Illiaden citeras och drygt 50 ställen där
Odysséen citeras i dialogerna. Ofta refererar Platon till Homeros i syfte att
poängtera någonting och i positiv mening. Många gånger kritiseras utbildningspolitiken för att sångerna används i undervisningen. Denna kritik förs
fram främst i Statens andra, tredje och tionde bok och i Teaitetos. Det
förekommer även direkt kritik mot innehållet i Homeros sånger. Jag vill här
genom att redovisa på vilket sätt Platon resonerade, belysa att han förde en
kamp mot andra inriktningar, samt visa hur han konstituerar sig själv genom
denna kamp.
I Statens första bok låter Platon Sokrates tala med Polemarkos om att man
kan lära sig från Homeros att den människotypen de talat om är en sorts tjuv188.
Homeros åsikt om och beskrivning av Autolycus som en man som hade talang
för tjuveri och falskt vittnesbörd, får Platon att tycka att han inte var bättre än
någon som ljuger och stjäl189, speciellt inte om han kallar detta för rättvisa190.
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En dialog som enligt forskningen inte har skrivits av Platon, men som skulle kunna ha
skrivits av honom med tanke på hur sofisten beskrivs. I den står det följande om Prodikos.
”[...] They thought that Prodicus was a sophist and a charlatan, but they think you are an
important man who is involved in the affairs in our city.” Dialogskrivaren betonar att Sokrates
framhåller Kritias som betydande till skillnad mot Prodikos, vilken folk tror är en sofist och
charlatan. Här är det lätt att man som läsare och tolkare sammankopplar sofisten med en
charlatan, dvs med en bedragare.
188 Staten, ss. 1.334a-c.
189 A.a., s. 1.334a.
190 A.a., s. 1.334b.
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Detta går att tolka, med Platons människosyn som utgångspunkt, att han menar
att Homeros själv var en lögnare och tjuv, eller att han inte tyckte illa vara att
andra var det.
Genom att poängtera det felaktiga i att beskriva en människotyp som ljuger
och stjäl i positiva ordalag, tycks Platon vilja säga att man inte är bättre själv
än den man beskriver. Han anser inte att godhet rättfärdigar lögn och
bedrägeri.
Adeimantos, Glaukon191 och Sokrates talar om att man skall börja med att
berätta historier för barnen. Sokrates delar upp historierna i sanna och i falska.
Han menar att Homeros tillsammans med Hesiodos192 och andra poeter berättar
falska historier, som inte är speciellt bra.193 En dålig falsk historia är när den
ger en dålig bild av hur gudarna och hjältarna är, precis som målarna då deras
tavlor illustrerar allt annat än det som de försöker att måla.194
Tredje boken inleds med frågan om vilken typ av historier som skall berättas för barnen. Diskussionen handlar om citat från Illiaden och Odyssén.
Sokrates menar att vissa benämningar som exempelvis Styx195 och Cocytos196
inte är bra, som benämningar på underjorden. De är skrämmande och förskräckliga namn. Benämningar på döden, som exempelvis ”those below” och
”the sapless ones” skall inte heller nämnas.197 Det är heller inte bra att unga
människor lyssnar på den typ av historier som får dem att tro på att det som
beskrivs i dem är värdigt människan198. Vad som är viktigt för Platon är att
människan är värdig och att de unga skall få den kunskapen redan från början.
I Faidon omtalas sjön Styx och floden Kokytos och de beskrivs på ett
skrämmande sätt: ”Så ligger det till med jordens inre och dess natur. När de
döda kommer till den plats dit var och en förs av sin gudomlighet blir de först
dömda, både de som har levat hederligt och gudaktigt och de som inte har
gjort det”199.
Frågan är varför det går bra att nämna sjön Styx och floden Kokytos i
Faidon när Sokrates berättar om underjorden, Hades, när han i Staten säger att
191

Adeimantos och Glaukon var Platons äldre bröder.
Hesiodos förekommer ofta i Platons skrifter, i ungefär femton dialoger. Han nämns i vissa
dialoger och blir citerad i andra; se exempelvis i Sokrates försvarstal, s. 41a; Kratylos, s. 396c;
397e; Ion, ss. 531a.ff; Gästabudet, ss. 209d; 178b;
193 Staten, s. 2.377d.
194 A.a.
195 I Stolpes översättning ” [...] och sjön som floden bildar när den faller ut är Styx. När floden
har mynnat där och dess vatten har antagit fruktansvärda egenskaper dyker den vidare ned i
underjorden, slingrar sig i motsatt riktning mot Pyriflegethon och möter den vid Acerusiska
sjön, fast vid den andra änden” (A.a.).
196 I Faidon, s. 113c.
197 Staten, s. 2.387b.
198 A.a., s. 3.388d.
199 Faidon, s. 113d. Se också myten om domen efter döden i Gorgias.
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namnen är skrämmande och förskräckliga namn? Svaret kan vara att de är
skrämmande för barn, men inte för vuxna. Det är alltså inte namnen i sig
själva utan att de vänder sig till barn, som gör dem skrämmande och
olämpliga. Platon visar genom det här exemplet att han ser att saker och ting
har olika funktioner i olika sammanhang och att han är medveten om att
individen går igenom olika stadier.
En uppräkning av vad som är skadligt för barn och unga människor
fortsätter ganska länge i tredje boken. Uppräkningen rör historier om gudar,
hjältar, demoner och Hades. Frågan kvarstår om vilka historier som är bra.
Vad som framkommer är att rena berättelser är de bästa, de som inte imiterar
någon annan.200 För Platon är de rena berättelserna verklighetstrogna.201
I åttonde boken frågar Sokrates Glaukon om de skall göra som Homeros och
be till muserna och fråga om hur kriget först bröt ut. Sokrates ifrågasätter om
de är muserna som talar till dem i tragedierna och om muserna är de ärligaste,
när de leker och skämtar med dem som om de var barn.202 Här får Platon fram
att Homeros förlitade sig mer på muserna och på dem, vilka har skrivit
tragedierna. De leker och skämtar hellre med dem som barn, än talar om hur
det verkligen låg till, menar Sokrates.
Kampen mot Homeros med ordet som vapen, återkommer i tionde boken.
Platon låter Sokrates mena att all poesi förvränger tankarna hos en lyssnare
som inte har botemedlet mot att veta hur kunskap om saker själva verkligen
förhåller sig.203 Sokrates berättar att han redan som barn har älskat och
respekterat Homeros, men att han pga att denne var en imitatör måste ändra
uppfattning om honom.204
När det gäller tragedierna och Homeros, säger Sokrates till Glaukon lite längre
fram att det finns vissa människor som säger att poeterna har kunskap om det
de skriver om, annars skulle de inte kunna skriva om det. Sokrates menar att
dessa människor har blivit så bedragna att de inte längre kan förstå att
poeternas arbeten är lätta att producera trots att de inte har någon kunskap om
sanningen. Det är fantomer, inte verklighet de skapar.205 Om Homeros
verkligen skulle ha varit kapabel att undervisa folk och göra dem bättre, skulle
han verkligen känna till saker och ting och inte endast känna till hur man
imiterar dem, menar Sokrates. Om Homeros verkligen hade möjlighet att göra
folk mer dygdiga, skulle hans sällskap inte ha tillåtit vare sig honom eller
Hesiodos att vandra omkring som rapsoder.206 Alla poeter är imitatörer,
fastslår Sokrates. Imitationen började med Homeros, vilken imiterar bilder av
200

Staten, s. 3.393d.
Platons syn på mimesis, se Havelock, 1963; Se kapitel sju i denna avhandling.
202 Staten, ss. 8.545d-e.
203 A.a., s. 10.595b.
204 A.a., ss. 10.595b-c.
205 A.a., ss. 10.598d-e.
206 A.a., s. 10.600d.
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dygden och alla andra saker som poeterna skriver om, vilket inte har ett dugg
med sanningen att göra.207 208
Som läsare, men framför allt som tolkare, kan man dra slutsatsen att den
officiella utbildningspolitiken som använde sig av Homeros i undervisningen,
lärde barnen allt annat än sanningen om saker och ting. Tanken förvrängdes,
bilden av verkligheten motsvarade inte det sanna om den och dygden kunde
inte läras. Poeterna med Homeros i spetsen var lögnare. De gav sig ut för att
tala om sanningen, men levererade endast en illusion av den. För Platon var en
illusion detsamma som en lögn.
Förutom att Platon konstituerar sig som en individ som inte ljuger och stjäl,
så avslöjar han sin övertygelse om att man inte kan skriva om dåliga människor
utan att avslöja sin egen karaktär.
Det som tycks störa Platon mest är att den falska historien är dålig, eftersom
han poängterar detta. Det är möjligt att tolka att Platon konstituerar sig själv
som en person som vill framhålla att han själv inte producerar vare sig falska
eller dåliga historier.
Platon konstituerar sig som en individ som tänker på de ungas uppfostran
och att den blir så bra som möjligt. Berättelserna får inte vara skrämmande
hur sanna de än är (han låter Sokrates i Faidon berätta om Hades som om det
var en ren berättelse) och de skall vara rena berättelser, dvs verklighetstrogna.
Platon konstituerar sig som en individ som ser ner på poeterna.
*
Kampen mot sofisterna uttrycks inte bara öppet, utan också i hur karaktärerna
skildras och genom den nedlåtenhet, ironi, sarkasm och överlägsenhet som
Platon låter Sokrates ha mot Protagoras, Gorgias, bröderna Evtydemos,
Hippias m fl. Det är ett förakt som genomsyrar dialogerna. Ett förakt som jag
betraktar som Platons eget, inte Sokrates´. Det som jag kommer att redovisa i
det här avsnittet är det som sägs öppet om sofismen och sofisterna. Vad Platon
implicit tycker om sofisterna kommer fram i andra redovisade dialoger i
kapitel fem. Här har jag gått igenom hur Platon beskriver dem och fått fram
några teman som återkommer frekvent i dialogerna. Dessa är att sofisterna är
rotlösa, tar betalt för sin undervisning, hur de bedriver sin undervisning,
sysslar med privatundervisning, vad en sofist är och att de korrumperar
ungdomen. Att sofisterna tar betalt för sin undervisning, tycks ha varit det som
störde Platon mest. Något han återkommer till i dialog efter dialog. Hans
207

A.a., ss. 10.601a-b.
Skillnaden mellan de olika översättningarna är att en av de engelska skriver ”the poetic
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aristokratiska uppfostran kan ligga till grund. Undervisning var något fint.
Betalning, lön för mödan gjorde den till en världslig angelägenhet.
Sokrates säger i Tiamios att han alltid har trott att sofisterna är bra på att
utföra långa tal och andra fina saker. De vandrar emellertid omkring från stad
till stad och slår sig aldrig ner i ett hus som är deras eget. Av det skälet kan de
inte vara representativa för filosofer-statsmän209. Ett skäl som avslöjar att dessa
skulle var väl rotade i staten. Sokrates nämner i försvarstalet att det är fint av
Gorgias av Leontine, Prodikos av Keos och Hippias av Elis att undervisa folk.
Reservation mot dem är att de kommer in i städerna och övertalar de unga att
lämna sina egna sällskap. Dem som inte de unga behövde betala för att ingå i.
Sofisternas umgänge måste de unga betala för.210 I Sokrates försvarstal försvarar han sig mot anklagelsen att han skulle vara sofist. Han talar om att det
som Aristofanes skriver om honom i Molnen inte är sant211. Det är fel att han
går omkring uppe bland molnen och talar om en massa nonsens om sådant han
inte vet något om.212 Underförstått var det detta sofisterna gjorde. Om någon
skulle ha fått höra att Sokrates skulle ha tagit betalt för sin undervisning, så är
det också fel. Han menar att han aldrig har tagit betalt för sin undervisning.
Han vill inte bli ihopkopplad med den sortens företagande.213
Om det inte vore för att Sokrates kallar detta för förtal och rykten, skulle
hans försvar inte tolkas som ett avståndstagande från sofisternas sätt att
undervisa och bete sig. Han menar att detta förtal och dessa rykten har skadat
honom.
Försvarstalet visar hur Platon, vare sig han är Sokrates´ talesman eller
uttrycker sin egen värdering av sofisterna, påvisar att deras blotta existens
skadade Sokrates. Han väljer att framställa Sokrates i en bättre dager då han
betonar att denna inte tog betalt. Underförstått är tron på något annat en tro på
förtal och falska rykten. Dessutom är det möjligt att tolka att Platon vill
framställa Sokrates i bättre dager i förhållande till sofisterna, med tanke på att
Platon definierar sofister som betalda jägare efter rikedom och förnämliga
unga män214 istället för att definiera dem som kringvandrande lärare som tog
betalt för sin undervisning. Vad Platon säger implicit, som jag har tolkat
beskrivningen av dem, är att deras huvudmål med att vandra omkring i
Grekland inte var att undervisa utan att tjäna pengar215.
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Tiamios, s. 19e.
Sokrates försvarstal, ss. 19e-20a
211 Se Aristofanes, 1927.
212 Sokrates försvarstal, s. 19c
213 A.a., s. 19e.
214 Sofisten, s. 221e; Definitions, s. 415b. ”Sophist: paid hunter of rich and distinguished
young men”.
215 Detta framkommer även i Sokrates försvarstal, s. 91e; Hippias Major, s. 282d; Laches,
s. 186e; Menon, s. 91b.
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Hur mycket en sofist kunde ta betalt berättar Sokrates om i Kratylos.
Prodikos som var en av de sofister som nämns i försvarstalet tog femtio
drachmer för en föreläsningskurs om ordens korrekthet. Det fanns även en
kurs som kostade endast en drachmer. Den garanterade emellertid inte att
någon lär sig ordens korrekta innebörd. Budskapet är att det inte fanns någon
möjlighet att få veta namnens korrekta innebörd, om man inte betalade bra och
höll sig väl med någon av sofisterna. Underförstått framgår det av Sokrates
samtal med Hermogenes att de som är rika har möjlighet att lära sig av
sofisterna, men inte de som har ont om pengar. Samtidigt framgår det öppet att
Sokrates har ont om pengar eller i varje fall har haft ont om dem. Av det
skälet har han inte haft någon möjlighet att lära sig om vare sig modet, vilket
är ämnet som diskuteras i dialogen, eller att bli en kultiverad man. Det är
knappast Platons intention att få fram att Sokrates inte skulle ha vetat något om
modet eller att han inte skulle ha varit kultiverad. Intentionen är att få fram
orättvisan att det bara var de rika som hade möjlighet att lära sig något.216 Men
på några ställen finns något försonande över Platons sätt att beskriva
sofisterna. Även om de tjänade pengar, fanns det vissa som gjorde skillnad
mellan lärjungarna och övriga medborgare. Protagoras
hade ett
betalningssystem som gick ut på att lärjungarna endast betalade fullt pris om de
ville.217 De redovisade exemplen visar att Platon inte drog sig för att ta fram
att sofisterna tjänade pengar oavsett vilket ämne han än lät Sokrates tala om.
Men det var inte bara sofisternas jakt på rikedom som tycks ha stört Platon
utan också deras påstådda kunnighet och hur de bedrev sin undervisning.218 I
Evtydemos beskriver Platon hur bröderna Evtydemos bedriver sin
undervisning och det är inte i positiv ordalag219. I dialogen Hippias Major220
talar Sokrates om sofisternas färdighet, men det är lätt att tolka att syftet är att
håna Hippias. Attityden Sokrates har mot honom avslöjar motivet. Platon låter
exempelvis Hippias framstå som en mycket självgod och okunnig person.221 I
Menon handlar en stor del av samtalet om frågan om dygden går att lära sig.
Sokrates ifrågasätter om sofisterna är dygdens lärare.222
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Laches, s. 186c.
Protagoras, s. 328c.
218 Gorgias, s. 520b.
219 I dialogen nämns en egyptisk sofist vid namn Proteus som inte alls beskrivs i positiva
ordalag i andra dialoger; Evtydemos, Euthyfron, Ion och i Staten. Inte någon annanstans
avslöjas om ursprunget eller spridningen av sofismen. Det märkliga är också att Proteus nämns
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ursprungligen kom från Egypten, men det är inte något som framgår.
220 Någon svensk översättning av den större Hippias finns inte.
221 Hippias Major, ss. 281d-282b.
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Det mest slående är att Platon får fram att det inte går att reda ut om sofisterna
är dygdens lärare eller inte. De verkar vara för obeslutsamma för att kunna
vara det. I Lagarnas tionde bok kallar Sokrates dem, för ”de så kallade
sofisterna” i samband med sitt tal om ateister223. Vad Platon menar med att
kalla sofisterna så framgår inte i dialogen.
Sofisternas rykte var så dåligt, enligt Platon, att han låter Faidros säga att de
mest maktfulla politikerna skäms över att skriva tal eller lämna något skrivet
efter sig. De är rädda att bli ihågkomna som Sofisterna.224 Sokrates säger att
politikerna gärna nämner dem som har beundrat dem.225 Politikerna börjar
ofta sina tal med ”Resolved by the Council” eller ”by the People”. Av det skälet
är det inte någon större risk för att de skall kunna tas för att ha varit en av
sofisterna i eftervärldens ögon. Politikerna är rädda för att deras alster inte
skall överleva annars. 226
Frågorna om vem som är sofist och framför allt frågan om vad en sofist är,
förekommer i några dialoger227. Något som kan förklara varför Platon i
Lagarnas tionde bok skriver "de så kallade sofisterna". I Protagoras säger
Sokrates att han skulle bli förvånad om Hippokrates visste vad en sofist exakt
är.228 Ett uttalande som kan tolkas betyda att ingen visste vad en sofist var för
att det inte gick att få reda på det. Sokrates frågar sig hur det kan komma sig
att Hippokrates skulle anförtro sig själv åt en sofist om han inte vet vad denne
är.229 Sokrates har dock en uppfattning: En sofist är inget annat än en sorts
handlare i det som föder själen. De marknadsför den på samma sätt som man
marknadsför föda för kroppen230. De är lika lite nogräknade som handlarna,
när de rekommenderar allt som går att sälja. Det som skall föda själen är
undervisning, enligt Sokrates. Eftersom dygden enligt Sokrates inte går att lära
sig, anser han att det är fel att själv gå till eller att sända sina barn till en sofist,
speciellt om man är medveten om att de inte kan lära ut den.231 Det värsta,
enligt min tolkning, som går att läsa om sofisterna i Platons skrifter är
påståendet att de korrumperar ungdomen. Sokrates själv säger dock att de
värsta ändå är de som anklagar sofisterna för korruption. För Platon tycks
sofisterna vara så tvivelaktiga att han klassificerar sofistens själ, i Faidros, som
den åttonde långt efter filosofens i myten om domen efter döden232.
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*
När jag analyserar och tolkar den kamp som Platon för i sina dialoger använder jag mig av triaden kamp/hinder och mångfald. Det jag kommer fram
till genom analys- och tolkningsmodell II:3 Kontexten, om hur Platon konstituerar sig själv är följande:
I kampen om pedagogiken i kommunikation med sofisterna som den uttrycks
i dialogerna konstituerar sig Platon som en individ som var emot att man
tjänade pengar på sin undervisning. Jag drar den slutsatsen därför att han låter
Sokrates om och om igen påpeka att sofisterna tjänade pengar. I förlängningen
konstituerar sig Platon som en individ som ser undervisning som något fint och
hedervärt, genom att förmedla att man inte skall tjäna pengar på den. Platon
konstituerar sig också i relation till Homeros och indirekt den officiella
utbildningspolitiken och till sofisterna som en individ som anser sig praktisera
den rätta pedagogiska läran. Framför allt låter han Sokrates få sista ordet mot
sofisterna genom att det är i hans gestalt som de kritiseras och kampen förs.
Självkonstitutionen sker i relation till ett sammanhang som präglades av
samtal och tal, men också av kamp och hinder. Genomgången av hur Homeros
och sofisterna behandlas i Platons skrifter, visar att det är främst mot
sofisterna som Platon för kampen. Han underkänner emellertid också
användningen av Homeros i den officiella undervisningen.
Skillnaden mellan hans sätt att föra kampen mot sofisterna respektive vad
han uppfattar som Homeros lögner är tonen i dialogerna. Tonen är mer
respektfull mot Homeros, trots allt. En respekt som kan härröra sig från att
han som barn, älskat och ärat Homeros. Även om det är Sokrates som säger
detta i dialogen är det troligt att Platon också älskade och ärade Homeros. Som
vuxen tyckte han sig se igenom lögnerna och ansåg att den älskade poeten inte
talade om sanningen, utan endast imiterade verkligheten. Det här har mycket
med att göra hur Platon ser på mimesis. Han ger poeterna och Homeros en helt
annan uppgift än den konstnärliga233. De skall vara lärare och som sådana, skall
de inte fara med osanning, bedra de unga234. En annan anledning till varför
hans syn på poeterna är så negativ är att historierna skall användas i den första
undervisningen, vilka barnen skall lyssna på och lära sig av. Därför är det av
vikt, menar Platon i Statens andra bok, att historierna är sanna235.
Tonen är en helt annan mot sofisterna. Det rör sig om en systematisk
smutskastning mot allt vad de står för. De förlöjligas, nedvärderas, hånas och
anklagas, inte endast explicit utan också implicit. Platon karaktäriserar de flesta
av dem på ett förlöjligande sätt och får fram att de är fåfänga, allvetande mm,
vilket jag redogör för i kapitel fem. Gorgias och Protagoras är väl de som
kommer lindrigast undan, när det gäller deras karaktärer, men inte när det
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gäller deras sätt att undervisa. I beskrivningen av sofisterna och i behandlingen
av deras undervisning och filosofi anas inte någon underliggande respekt för
dem, utan öppet förakt. Den största stötestenen tycks alltså ha varit att de
tjänade stora pengar på sin undervisning. Detta är ett återkommande ämne i
dialogerna. Man kan fråga sig om Platon inte hade något annat att komma med.
Det är emellertid viktigt att sätta hans uppfattning om sofisterna i relation till
hur undervisningen värderades innan de började att vandra omkring och ta
betalt för sin undervisning.
Men varför denna kamp?
En förklaring kan vara förknippad med hur Platon tolkade sin verklighet.
Han omskapade verkligheten och utifrån denna omskapelse byggde han upp
något nytt. För att lyckas var han tvungen att kämpa mot krafter som gick åt
ett annat håll. Det som Platon fokuserar på är att sofisterna tog betalt, att de
gav sig ut för att undervisa om det Platon ansåg inte gick att lära sig, t ex
dygden.
Det är möjligt att Platon var tvungen att föra kampen mot andra pedagogiska inriktningar, andra pedagogiska verkligheter, för att huvudtaget kunna
göra sig gällande i samtidens pedagogiska klimat. Vad som går att utläsa i
dialogerna är att det var en livslång kamp. I de sista dialogerna har den mattas
av en aning i jämförelse med hur den förs i de tidigaste dialogerna, men den är
fortfarande levande.
Andra förklaringar, förutom de som förknippas med Platon som individ
och, som jag redan har resonerat kring, är att det fanns en övergripande
strävan efter en enhetlig pedagogik, som kan förklaras historiskt. Före och
parallellt med naturfilosoferna existerade myternas pedagogik. Den är
uppbyggd på ett sätt, vilket bidrar till att förhindra människor från att tänka
själva. Det atenska och grekiska samhället kunde skapa den typ av medborgare
och invånare som de ville ha. När myternas pedagogik fick konkurrens av den
starkt framväxande och skeptiska pedagogiska undervisningen, den som
sofisterna stod för och den starkt protesterande och dynamiska, med starka
inslag av naturfilosofisk pedagogik, den som Sokrates och Platon stod för,
förlorade staten troligen kontrollen och sitt monopol över både undervisning
och uppfostran.
Studierna av den grekiska antiken och dess människor visar att det inte fanns
någon tolerans för mångfald. Intoleransen, vilken kan ses som ett immanent
budskap, tycks Platon ha internaliserat. Han försvarar sin egen pedagogik mot
sofisternas och utbildningspolitikens, stället för att acceptera deras. Som Platon
tycks ha uppfattat sofisterna, var de besserwissrar. Men det som tycks ha stört
honom mest, förutom att de tjänade pengar, är att de utmanade dem som
trodde på att lagarna var stiftade av gudarna och att en sak som idé kan uppfattas på ett enda sätt. En av dem som trodde på dessa ting var Platon.
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En del var kritiska mot hans sätt att se på tillvaron, t ex, Aristoteles. De
flesta som uttalat sig om Platon har gjort det om hans filosofi, inte om hans
pedagogik. Hur sofisterna och den officiella utbildningspolitiken påverkades av
Platon är svårt att veta något om. Det finns inte något, som jag känner till,
skrivet om detta. Tystnaden från utbildningspolitiken kan tolkas som att de inte
upplevde honom som något större hot, inte på det sätt de upplevde att Sokrates
samtalade med folk ute på gatorna. Eftersom Platon kunde publicera sina
dialoger och dessa inte avslöjar någon officiell kritik, så verkar han ha blivit
accepterad, men kanske inte togs på allvar. Det kan också ha varit själva
kampen som var accepterad och att många hårda ord därför tilläts.
En sammanfattning av klimatet är följande: Sofismens uppkomst i Grekland
på 400-talet förändrade den officiella utbildningspolitiken, vilket bidrog till att
Platon och hans generation fick en bättre utbildning än vad föräldragenerationen fick. Detta visar att företrädarna för utbildningspolitiken tog
intryck av sofisternas undervisning, inte minst för att de tog fasta på vad det
framväxande demokratiska samhället behövde, vältaliga och bildade fria män.
Den pedagogiska utvecklingen efter Platon tog fasta på Sokrates´ samtalsmetod
och förnuftsfilosofi och sofisternas skeptiscm. Något som än idag präglar den
västerländska och den svenska utbildningspolitiken. Däremot påverkade Platon
den filosofiska utvecklingen, som präglar den västerländska och svenska
filosofin. Även om Platon förde en livslång kamp mot andra för sin egen
pedagogik, nådde han inte den framgång han ville med den. Det kan emellertid
ha varit just pga att han förde kampen som den skymde sikten för hans
pedagogik och istället framhävde Sokrates och kritiken mot sofisterna. Men det
kan lika gärna vara tvärtom, att Platon i ett längre tidsperspektiv tjänade på
och fick fram sin egen pedagogik genom att föra kampen. Under hans egen
livstid är det mycket tveksamt om denna kamp tjänade sitt syfte. Han lyckades
inte så bra. Kampen var nog snarare ett uttryck för det pedagogiska klimatet
som rådde under den attiska perioden.

Platons värld och atenarnas levnadsvillkor
Platon konstituerar sig själv i kommunikation med Homeros som en individ
som är ärlig och som inte producerar falska eller dåliga historier. Platon talar
varken sanning eller imiterar verkligheten. Han omskapar den, kanske t o m
förvanskar den. Det är möjligt att det han väljer att ta upp i dialogerna är rena
berättelser som är verklighetstrogna. Det är emellertid mycket som han inte
tar upp. Därmed förvanskar han verkligheten precis som han beskyller
Homeros och poeterna för att göra. När han gör detta konstituerar han sig som
en person som är inkonsekvent, som någon som inte känner sig själv och sitt
sätt att förhålla sig till verkligheten. Samtidigt visar hans sätt att beskriva
verkligheten hur han själv använder pedagogik som påverkan för att få läsaren
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att förändra sin syn på verkligheten. Genom att göra allt detta framställer han
inte sin egen livshistoria på ett riktigt sätt.
Förvrängningen av verkligheten märks tydligt när man jämför vad Platon
tar upp om verkligheten i dialogerna, med hur andra källor och forskningslitteratur beskriver atenarnas levnadsvillkor. Dialogerna avslöjar Platons värld
som den visar sig i dem. Den värld som han tolkade och valde att visa upp. Det
är denna tolkade värld i dialogerna som avslöjar hur han konstituerar sig själv
i kommunikation med andra. Han omtolkar den helt i linje med Aristoteles´
mimesis236, dvs han gestaltar och nygestaltar den i dialogerna. Sitt eget ställningstagande när det gäller mimesis lever han själv upp till en viss del, genom
att hans berättelser är verklighetstrogna. För övrigt använder han mimesis på
det sätt han fördömer andra för att göra237.
Det här avsnittet har till syfte att vara utgångspunkt vid tolkningen av
Platons självkonstitution och hur hans pedagogik skall förstås.
Den s k verkliga världen, dvs, den som också var andra människors värld,
mer komplex än vad innehållet i dialogerna vill göra gällande. Den innehöll
även förhållanden och företeelser som Platon valde att inte ta upp. Genom att
enbart läsa hans dialoger kan därför läsaren få intrycket av att det, med några
få undantag, endast fanns fria män som alla kunde läsa och skriva och levde ett
relativt behagligt liv. Så var det inte. Genom läsning av andras verk skrivna
under samma tid, samt genom att ta del av andras forskning, både den
historiska, den filosofiska och den arkeologiska, inser en läsare ganska snart att
Platons verklighetsframställning i dialogerna är subjektiv. Den är starkt begränsad till hur Platon tolkade den värld han delade med andra. Stora grupper
av människor lyser med sin frånvaro: kvinnorna, slavarna, utlänningarna och
metiokerna238. En stor del av Atens stadsbild och folkliv går det inte att få
någon information om i hans dialoger, t ex att det var trångt, överbefolkat,
hade hög ljudnivå och var smutsigt.
Frågan är varför han är så selektiv. Har han något medvetet syfte eller har
det bara blivit så? Dessa frågor går inte att få svar på, på det här stadiet.
Ett ytterligare skäl till att ett studium av Platons värld är värdefullt, handlar
förstås om förståelsen för pedagogiken som den uttrycks i hans skrifter. En
förståelse av hur en pedagogik är uppbyggd, bygger inte enbart på vetskapen
om att det existerade andra tidigare eller dominerande pedagogiska
inriktningar. Vetskapen om att dessa pedagogiska inriktningar präglade
levnadsvillkoren i ett samhälle och tvärtom är också viktig att beakta.
Levnadsvillkor, vilka i sin tur skapade en speciell tillvaro och påverkade hur
en individ utvecklades att bli den hon blev, levande i denna tillvaro.
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Platon var inte enbart sina skrifter. Han var också en människa bakom texten, som blev påverkad av immanent pedagogik. Det är genom att medvetandegöra den som hans särart kan framträda. Så här långt fram i tiden kan den
ganska lätt synliggöras, eftersom tidsdistansen tillåter detta.
Platon levde största delen av sitt liv i Aten förutom ett antal år utomlands239.
Levnadsvillkoren i Aten var betydelsefulla för den person som han blev och
för vilken karaktär den synliga pedagogiken hans skrifter uttrycker. För att
kunna förstå hans pedagogik behöver man kunna se honom som en individ som
levde i Aten, gick ute på gatorna, träffade vänner och släktingar. En individ
som upplevde en hel del och som kanske blev kär. En individ som hade en plats
i den tillvaro som präglades av andra människor och av andra sätt att se på
världen. Kanske det framför allt är viktigt att se Platon som en individ som såg
på företeelser i sin omvärld på liknande sätt som andra, dvs en individ som
omfattades av en folkmentalitet.
Hur levnadsvillkoren i Aten var under Platons tid kan bäst beskrivas och
förstås genom en historisk tillbakablick på vilken pedagogik som skapat dem.
En pedagogiks implicita och explicita budskap och påverkan på
levnadsvillkoren har betydelse för individens existentiella referensramar.
Dessa skapas genom den kultur och diskurs som råder i ett samhälle och som
bildats från generation till generation. Oftast är det en tidigare pedagogisk
inriktning som är upphov till dem. Tidigare avsnitt beskriver dessa. Av dem är
det framför allt myternas pedagogik240 som huvudsakligen bidrog till
formandet av levnadsvillkoren, främst för att den förstärkte gudatron och för
att myterna verkade som en immanent pedagogik. Levnadsvillkoren i Aten
uppvisar länkar till myternas budskap om hur individen skall leva.
På motsvarande sätt som Ödman tolkar exempelvis kyrkbygget under
medeltiden som immanent pedagogik241 tolkar jag verksamheten och
livsvillkoren i staden Aten med dess Akropolis, tempel, dess trångboddhet mm
under den attiska perioden. Stadens kultur formade genom myterna, enligt min
uppfattning, människor att bli på ett speciellt sätt. Myterna formade en speciell
folkmentalitet.
De flesta stater i Grekland hade olika kulturer. Mellan vissa stater var
skillnaderna mycket stora under den arkaiska perioden (700 - 480 f Kr),
exempelvis mellan Sparta och Aten, men också mellan Argos och Aten.
Kulturerna i dessa städer, var beroende av den tidigare historien och därför
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förblev kulturuttrycken olika även under den attiska perioden (480-330 f Kr).
Det är inte riktigt att tilldela alla greker en viss kultur om den t ex existerade i
Aten. Denna kulturyttring existerade troligen endast där.242
Immanent pedagogik kan upptäckas inte bara i bebyggelsen och i slaveriet
utan också i hur kvinnorna levde, på hur atenarna såg på äktenskap, kärlek
(erotik) och vänskap och på utbildning och uppfostran. Krigföringen påverkade livet i Aten även om slagen hölls utanför; begravningarna hölls i Aten.
Under perserkrigen skall också delar av Aten förstörts. Detta framkommer av
uppgiften att atenarna började att bygga en mur istället för att återuppbygga
det som blivit förstört.243
Explicit i Platons skrifter framstår Aten, i högsta grad, som en idyllisk
plats. Däremot inte implicit, för bakom hans fokusering på dygd, rättvisa och
det rätta sättet att leva på, hans betoning på idévärlden, avslöjas indirekt det
som andra direkt beskriver öppet. Den verklighet människorna levde i var inte
idyllisk, inte heller i Platons värld. Detta visas dock inte tydligt utan genom en
fokusering på hur folk var. För till skillnad från hur Aten och dess folkliv mm
beskrivs av Platon, dvs som en idyll, skildras inte människorna i Platons värld
som särskilt hedersamma, som vet vad som är rätt och fel. Möjligen vet
Sokrates, några av hans lärjungar, och några av de äldre naturfilosoferna det.
Hur skadliga sofisterna var med sin pedagogisk utövning som de tog betalt för,
är alltså ett ofta förekommande och kärt ämne i Platons dialoger, vilket
avsnittet kampen om och mot pedagogiken har beskrivit.
Verkligheten i Aten var långt ifrån idyllisk. Historietecknarna Herodotos,
Thukydides och Xenofon beskriver en annan bild244. Krigen härjade och det
första trettioåriga kriget avlöstes av det andra trettioåriga kriget (som
egentligen var 27 år)245 under 400-talet f Kr. Pesten (rödsoten) härjade i två
omgångar. Jordbävningar avlöste varandra ett flertal gånger. Landet drabbades
av översvämningar. Under 300-talet medan Platon levde förekom flera slag
utanför Aten - slaget vid Nemea (394 f Kr), Coroneia (394 f Kr), Leuctra (371
f Kr) och Mantineai (362 f Kr). Spartanerna, som vann kriget mot Aten var i
konflikt med tebanerna. Xenofon, som var historiker, levnadstecknare, filosof
och författare, var ögonvittne vid det andra slaget i Coroneia. Han ger
vittnesbörd om att krigföringen förvandlats från slag till krig.246
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Under mitt arbete med att ta reda på hur folk levde i Aten, utifrån modern
forskning och klassisk litteratur, framtonade två bilder. En bild avslöjar ett
Aten och dess medborgare som högtstående, speciellt när det gäller demokratin
och kulturen. En annan bild avslöjar däremot trångboddhet, slaveri, tyranni,
diktatur, död och sjukdom, speciellt i samband med krigen.
I Platons dialoger existerar i stort sett endast de fria medborgarna, deras
rättigheter och deras livsstil. Det fanns många fria medborgare som hade ett
yrke som livnärde dem, t ex yrkeshantverk. Det är alltså enbart den första
bilden som framträder i dialogerna. Man måste tränga djupt ner i det han
skriver och framför allt fokusera på luckorna som förekommer och fylla dem
med innehåll från andra källor, för att det skall vara möjligt att få en glimt av
den andra bilden i texten. Trots detta, är det svårt att se den.
Aten var överbefolkat. Det var liv och rörelse och en hög ljudnivå bl a pga
vagnar som rullade på gatorna. De flesta gick i Aten. Långa sträckor var oftast
inte något problem för en atenare. I Lagarna vandrar personerna en mycket
lång sträcka, vilket efter nutidens mått kan verka osannolikt. De flesta som var
ute på gatorna var män som skötte handel och andra offentliga angelägenheter.
Kvinnorna arbetade i hemmen. De gick endast ut när de skulle besöka vänner,
delta i kulturella ritualer eller under religiösa festivaler.247 Dessa var vanliga,
så kvinnorna kom i allafall ut relativt ofta. På så sätt kan man säga att de inte
levde en instängd tillvaro.
Knappast något av folklivet, husdjuren, misären och trängseln finns nämnt i
Platons skrifter. Det är som om detta inte hade någon betydelse i hans värld,
som om han medvetet eller omedvetet trängde bort den ”orena”, som han
verkar ha upplevt den, delen av verkligheten. Dialogskrivandet tycks ha blivit
en fri zon, i vilken endast det rena, obesudlade och idealistiska inslaget fick
utrymme.
Det förekommer inte några små bostäder i hans värld. Endast ett fåtal av de
stora husen och de stora gymnasierna nämns i dialogerna. I verklighetens Aten
var de flesta bostäder små och trånga. Det var först på 300-talet som husen
blev större och rymligare. Arkeologer har funnit lämningar av sten och kan
utifrån dessa sluta sig till hur de rika människornas hus såg ut248. De fattigas
hus var byggda av lertegel och därför finns det inga lämningar kvar.
I Aten, under den attiska perioden, präglades vardagslivet av religionen, där
offerriterna var lika vardagliga rutiner som att äta, tvätta sig mm. Religionen
var betydelsefull och byggandet av Akropolis bör ha fungerat som en
immanent pedagogik på ungefär motsvarande sätt som kyrkbygget under
medeltiden i en svensk by gjorde249. De fria medborgarna hjälptes åt att
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tillsammans med metoiker och slavar bygga templen på Akropolis. Detta kan
vara ett tecken på att byggandet var ett kollektivt projekt. Det betydde så
mycket att medborgarna inte såg byggandet som ett vanligt arbete, som
slavarna i vanliga fall utförde250. I Platons värld förekom inte något byggande,
inte heller något samarbete mellan olika samhällsklasser.
Mycket sällan nämns kläder och andra attiraljer i Platons skrifter, speciellt
inte de kvinnliga kläderna. I hans värld verkar kläder ha varit totalt
betydelselösa. Det finns emellertid ett stycke där Platon beskriver att Sokrates
har nya skor. Värt att nämna med tanke på att Sokrates inte ansågs bry sig om
vare sin hygien eller om sitt yttre. Platon beskriver också att Sokrates badar (i
både Symposium och i Faidon) och att han ibland är fint klädd. I Gästabudet
berättar Apollodoros för sin vän hur Sokrates som gjort sig fin till en fest, för
att hedra sin värd som han ansåg vara förnämlig. I Platons värld klädde t o m
Sokrates upp sig för att hedra någon som var förnämlig.
[...] Aristodemos berättade alltså att han hade träffat Sokrates nybadad och iförd
sandaler, vilket han sällan var, och frågat honom vart han var på väg när han var så
fin. - Till middag hos Agathon, svarade Sokrates. I går smet jag från hans
segerfest, jag var rädd att det skulle bli för mycket folk, men jag lovade att komma i
dag. Jag har gjort mig så här fin för att vara snygg när jag går till en snygg karl.
Men vad säger du - du kan väl följa med på middagen, fast du inte är bjuden?251

Den här utsagan kan avslöja att Sokrates (och även Platon) inte tyckte om när
det var mycket folk. Detta kan bekräftas av att han aldrig talar med mer än
några i taget. Få dialoger har publik och många av dem innehåller högst tre
deltagare, varav en av dem håller sig i bakgrunden.
Läskunnigheten är något som bidrar till hur en människas levnadsvillkor
blir, men det är tveksamt om analfabetism var ett handikapp för atenarna.252 I
Platons värld var alla läskunniga i en muntlig kultur. Muntlig var den, även
för dem som kunde läsa och skriva. För dem som ingick i rådet var det vanligt
att de memorerade tal som hölls för att sedan kunna återberätta dem.253 Att inte
kunna läsa och skriva var alltså inget handikapp som det är i en skriftlig
kultur, inom vilken all viktig information förmedlas med hjälp av det skrivna
ordet.
Återberättande är något som ofta förekommer i Platons skrifter och skulle
kunna tolkas som att dialogerna är påhittade. Det finns dock fler källor som
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bekräftar att det för atenarna inte var någon konst att memorera långa tal,
vilket det kan vara för dem som lever i en litterat kultur254.
Atenarnas läs- och skrivkunskaper vet vi egentligen inte så mycket om. I och
för sig var läskunnigheten god redan i början av 400-talet, men frågan är vem
som fick skolundervisning och i vilken form och var dessa lärde sig att läsa
och skriva.
Flickorna fick inte någon regelrätt skolundervisning. De kanske lärde sig att
läsa och skriva i hemmet av sin mor.255 Undervisning för slavar förekom
säkerligen inte alls, utom möjligen för dem som utförde arbete i statens tjänst.
Elementär undervisning genomfördes tidigt för alla medborgare i Aten
minst ett århundrade före Sokrates. Denna inkluderade inte kvinnor, slavar
eller metoiker. Även om det förekom undervisning i läsning, är det knappast
troligt att kvinnor och slavar läste Herodotos, Thukydides, Xenofon eller de
antika dramaförfattarna och skalden Homeros, utan fick vissa delar berättade
för sig, t ex i form av myter. I och för sig hade icke-medborgare som kvinnor
och slavar möjlighet att lyssna på Sokrates. Såvitt vi känner till talade inte
Sokrates så mycket om krigens våndor eller om pesten. Han talade om rätt och
fel, vilket i och för sig kan ha samband med krigen. Laglösheten som spred sig
i samband med pestens härjningar256 kan ha haft en stor betydelse för att
Sokrates började att tala om moral. Något som inte kan beläggas genom
Platons skrifter.
Den högre utbildningen förblev ett monopol för aristokratin tills sofisterna
kom. Genom att de undervisade i talekonst och denna öppnade dörren för
medelklassens deltagande framkallade sofisterna överklassens ovilja.257
Jag antar att många av Atens invånare förmodligen inte var läskunniga om
man inberäknar även slavarna. Många slavar måste dock ha varit läskunniga,
speciellt de som var i statlig tjänst inom administrationen. Det var inte så att
alla slavar levde i misär eller hade tunga och smutsiga yrken. Slavarnas
livsvillkor var mycket olika. Vad de alla hade gemensamt var att de ägdes av
såväl staten som av enskilda fria medborgare.258
Om det är ett riktigt antagande att många inte var läskunniga, blev de
påverkade av en immanent pedagogik som åstadkoms av statsskicket, snarare
än av sällsynta och svårtillgängliga böcker.
Kvinnorna tillhörde, liksom slavarna, den grupp i Aten som mer eller
mindre betraktades som saker, ägda av sina herrar och helt utan rättigheter.
Detta betyder inte att kvinnorna också i övrigt blev illa behandlade, men
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juridiskt sett hade de inga rättigheter. Detsamma gällde för slavarna. Det fanns
emellertid fria medborgare som behandlade sina slavar som familjemedlemmar259. På grund av bristen på juridiska rättigheter var deras liv helt beroende
av hur ägarna behandlade dem. Kvinnorna hade inte rätt att delta i männens
samvaro och fick heller inte vara med om att styra stadens angelägenheter.260
Däremot styrde hon sitt hem och var härskarinna över sina slavar.261
Kvinnorna är så gott som osynliga i Platons skrifter, även om de som grupp
nämns i samband med avsnitten om undervisning och uppfostran i Staten och
även om Platon återger Aspasias liktal. Men de uppträder inte personligen.
Samtalen förs mellan män, publiken är män och ämnena är för män.
Den här avhandlingen om Platon och hans pedagogik under den grekiska
antiken domineras av det manliga perspektivet. Av denna anledning förekommer kvinnorna endast i detta kapitel. Kvinnorna är ändå närvarande som
osynliggjord grupp. Männens dominans, som förutsätter kvinnans frånvaro i
Platons skrifter och inom forskningen angående alla offentliga förehavanden
avslöjar att kvinnorna segregerades. Detta avslöjar en immanent pedagogik
som framställer mannen som det offentliga viktiga könet som ensamt fattar alla
viktiga beslut, både om angelägenheter i den stora och i den lilla världen.
Sokrates fru Xanthippe262 nämns i Sokrates försvarstal. Han var alltså både
gift och hade barn263, vilket inte framgår i övriga skrifter. Eftersom kvinnorna
är så osynliga i antikens verk tenderar en framställning av deras liv att bli
spekulativ.
En av de få som har beskrivit en vanlig kvinna är Xenofon som har beskrivit ett möte mellan Sokrates och en kvinna - Theodoto. Hon var en hetaira
(hetär). Hetärerna kunde delta på fester, något som var otänkbart för en
respektabel kvinna i Aten.
Theodoto var mycket vacker. Hon var tillsammans med sin mor som var
lika vacker och förnäm och flera tjänarinnor skötte uppassningen. Sokrates
började prata med henne om hur hon förtjänade sitt uppehälle. Läsaren inser
ganska snart att syftet är att moralisera över hennes val av yrke, inte att detta
ger en beskrivning av hur vissa kvinnor levde. Xenofon berättar att Sokrates
var rakt på sak och frågade om Theodoto var ägarinna till ett lantgods eller
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delägare i något handelshus eller höll sig med slavhantverkare. När hon nekade
till allt detta, frågade han rakt ut ”Var får du då dina inkomster?”264 Samtalet
kretsar kring hur hon förtjänar sina inkomster och det avslutas med att
Sokrates skämtar och flirtar med henne.265 Detta är den enda källa som jag har
funnit som beskriver att Sokrates eller någon annan man tilltalar en kvinna.
Han är emellertid både kokett och flirtig, vilket avslöjar hans syn på hetärerna.
Syftet med samtalet och beskrivningen av det, var att få Theodoto att förstå
hon levde fel.
Kvinnor av kött och blod är så gott som osynliga också i den moderna
forskningen om Platon, Sokrates och den grekiska antiken även om det
feminina inslaget är synligt inom gudatron. Den forskning jag hänsyftar på, är
främst den filosofiska och den pedagogiska. Inom arkeologin finns det en hel
del material om hur kvinnorna levde, vilka kläder de bar, vilka redskap de
använde mm. Det finns emellertid inte något annat material som skrivits av en
kvinna, om hennes liv eller om hennes tankar, som jag känner till, än Sapfos
fragment. Hon levde på ön Lesbos under 600-500-talet f Kr. Hon var beryktad,
både som poet och för sin sexualitet266. Platon skriver om henne i dialogen
Faidros.267
Nutidens forskare268 har försökt att få fram hur kvinnan levde, men inte hur
hon tänkte, kände och uppfattade sin tillvaro. Däremot är det möjligt att ta
reda på hur hon uppfattades av männen genom hur det skrevs om henne.
Atenskan (hon som tillhörde överklassen269) levde en undanskymd tillvaro i
blomstringstidens Aten, menar Zilliacus i sin bok Hellener och barbarer i vilken han tecknar kvinnan i ett manssamhälle. Hans syfte har varit att belysa
kvinnans ställning, såsom den framstår i litteraturen, vilket inte visar så
mycket om hur hon levde. Om atenskorna levde en undanskymd tillvaro levde
kvinnan i Sparta i en friare tillvaro, trots att samhället där var mer auktoritärt.
Atenskan saknade alla medborgerliga rättigheter, samt varje aktivitet som
rörde det politiska och kulturella livet270. I Egypten var kvinnan jämställd
mannen, tills Alexander den store271 intog landet.272
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Diskrimineringen av kvinnan var störst i Aten trots att hon ansågs vara
humanitetens och fördomsfrihetens högborg. Kvinnans uppfostran riktade in
sig på husliga dygder vid vävstol och spis. Förutom att hon inte fick delta i det
politiska livet, fick hon heller inte besöka fester och symposier, som var till
för männen.273 Kvinnorna hade egna fester, som alla hade anknytning till
religionen. De lyser med en total frånvaro i officiella sammanhang. Två
kvinnor som nutiden känner till, som ändå gjorde sig ett namn under denna tid
var Aspasia274, Perikles livsledsagarinna, och Sokrates hustru Xanthippe (lat.
Xantippa).
Annat som har betydelse för levnadsvillkoren och som inte har att göra med
direkt mänsklig påverkan, är huruvida människor förskonas från svåra
sjukdomsepidemier eller inte. Pest, översvämningar och jordbävningar skapar
en immanent pedagogik, men det är inte naturkatastrofer i sig som skapar den.
Vad dessa gör är att de förändrar människornas moraliska uppträdande. Det
sker en demoralisering som skapas pga rädsla, osäkerhet och uppgivenhet,
inför det fruktansvärda som händer.
Aten drabbades två gånger av pesten. Första gången var under andra
krigsåret 430-429 f Kr och andra gången under femte krigsåret 427-426 f Kr
vid tiden för Platons födelse. Pest kan beskrivas som en epidemi, en farsot som
sprider sig snabbt, har mycket hög dödlighet och som slår ut allt vanligt liv.
Under världshistoriens gång har den haft många namn, bl a digerdöden under
1300-talet, svarta döden och kolera. I Lindskogs översättning och i den
engelska översättningen av John McDowell av Teaitetos kallas den för rödsoten
(dysentery)275.
Thukydides som beskrivit pesten som bröt ut första gången 430 f Kr börjar
sitt verk i två delar med att förklara orsakerna till kriget mellan Sparta och
Aten276. Det är svårt att i Thukydides historieskrivning få ut någon information
om hur männen genomlevde krigen. Pesten skriver han emellertid om, på ett
mycket övertygande och gripande sätt. Det är överhuvudtaget inte svårt att
förstå under vilka förhållanden atenarna levde när pesten härjade och hur den,
Babyloniens gränser till Makedonien. Han erövrade även Egypten. (Classical Conflicts, J.
Warry, 1998, Warfare in the Classical World, London, Salamander Books Limited.)
272 Englund, 1997.
273 Zilliacus, 1987.
274 Aspasia kom från Miletos och var gift med Perikles under 400-talet f Kr. Hon kom till Aten
omkring 450 f Kr och blev Perikles andra hustru. Hon blev mor till hans tredje son. Hon var
bildad och begåvad och filosoferna beundrade henne. Komediförfattarna däremot
skandaliserade henne. På 430-talet blev hon anklagad för gudlöshet och koppleri, men
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Grekland 1995).
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enligt Thukydides, påverkade dem. Han drabbades själv av pesten, men var en
av de få som överlevde den. Eftersom inte någon klarade av att bemästra
epidemin, ville han skriva ner hur pesten yttrade sig. Inte ens läkarna klarade
av sjukan, snarare dog de före alla andra, eftersom de skötte de sjuka.277
Avsnittet om Platons relation till atenarnas levnadsvillkor har visat att Platon
är mycket selektiv. En tolkning är att han utelämnar mycket i syfte att
försköna, men frågan är varför han gör det. En annan tolkning är att han
beskriver sin egen verklighet och att denna avslöjar att den inte hade inte så
många beröringspunkter med den verklighet som mindre priviligierade
individer levde i. En tredje tolkning är att han utelämnar mycket för att han
inte stod ut med verkligheten.
Den första och tredje tolkningen är relativt rimliga med tanke på att Platon i
sina dialoger tar upp att folk skall leva väl, rent och sunt. Den andra tolkningen är inte rimlig om man tror att han utelämnade den mindre priviligierade gruppens verklighet för att han inte såg hur folk levde. Aten var inte
speciellt stort och den skara fria manliga medborgare som levde relativt bra,
levde inte isolerade från de andra. Däremot kan tolkningen vara rimlig om den
står för att Platon ansåg att ”den andra” verkligheten inte berörde honom; att
den inte hade något negativt inflytande på hans välbefinnande. Detta skulle
betyda att Platon konstituerar sig som en person som avskilde sig själv från
andra, samt att han egentligen var ganska kallsinnig inför hur folk levde om de
inte var fria medborgare.

Platons självkonstitution
Med utgångspunkt från hur Platon gestaltar sin värld i relation till den
verklighet de flesta levde i Aten kan man alltså se att han är mycket selektiv.
Detta visar emellertid inte hur han konstituerar sig själv i relation till denna
värld och hur han tolkar verkligheten i berättandet. Avsnittet om kampen om
pedagogiken och det om Platons kommunikation med sin samtid är viktiga
bakgrundsavsnitt till redovisningen av tolkningen av hans självkonstitution. En
sådan innebär, enligt Ricoeurs teori att individen utvecklar en identitet, ett
själv i gemenskap med andra och i relation till den kultur som hon lever inom.
Här vill jag fördjupa bilden och få fram hur han talade med sin samtid. De
temata jag tar upp i det här kapitlet står för sådant som förekommer i de flesta
dialogerna och som bär med sig material som kan ha påverkat Platon. Under
varje tema har jag valt att redovisa det som jag uppfattat som mest relevant för
hur Platon kan ha konstituerat sig själv i kommunikation med de andra och det
andra och vilka karaktärsdrag han utvecklade. Här har jag använt mig av
modell II:1 Platons själv.
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Ett centralt tema är trosföreställningar. De är en del av den kommunikation
som människor i ett samhälle har med varandra och som formar en speciell
folkmentalitet och en individs identitet. Vad som är i fokus här är inte
folkmentaliteten under den attiska perioden utan Platons egen mentalitet278.
Trosföreställningar förmedlas ofta i tidig ålder och de är svåra att byta ut mot
mer säker kunskap. De ses som självklara och blir en del av en individ själv,
dvs de formar, enligt min tolkning av Ricoeur, en existentiell identitet som
beskriver hur individen förhåller sig till andra och indirekt till sig själv.279 När
jag tolkar Platons dialoger utifrån denna ansats är det i syfte att visa på vilket
sätt Platons existentiella identitet, den som går att berätta, formades i
kommunikation med andra.280 Genom denna kan man förstå varför han är så
selektiv i dialogerna och att hans värld är så olik den värld som existerade för
många andra i Aten under den attiska perioden. I så gott som alla dialoger
finner man trosföreställningar, men det är i de tidigare skrivna dialogerna som
de förekommer mest. De finns inom alla områden som har att göra med den
mänskliga naturen, om sådana som har att göra med tro om hur individer är
och om andra mer vardagliga fenomen.
I Faidon finns en föreställning om kvinnan, bland många andra
föreställningar som också kan ses som allmänna meningar. Den uttrycks i
samband med Xanthippes besök hos Sokrates sista dag i fängelset. När
Xanthippe fördes bort av Kritons tjänare på Sokrates önskan klagade hon
högljutt”281.
[...] Och när Xanthippe fick se oss började hon klaga högljutt och säga sådant som
kvinnor brukar. ´Sokrates! Det här blir sista gången som vänner talar till dig och du
till dem. [...]282

En naiv läsning av dessa utsagor utmynnar i följande tolkning: Faidons
nedlåtande kommentar om kvinnan som jag redovisade tidigare, kan säga en
hel del om hur kvinnan betraktades rent allmänt. Avsnittet om den attiska
periodens syn på kvinnan visar att denna tolkning troligen är riktig. Kvinnan
under den attiska perioden hade låg status. Men är det säkert att det är
atenarnas eller Platons syn på kvinnan som tolkas fram? Det kan lika gärna
vara översättarens och dennes tids syn. Det moderna språkbruket som används,
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härrör från översättarens egen tid och dess syn på kvinnan. Under t ex 50talet, från vilket många översättningar är och även idag i slutet av 90-talet
finns denna syn på kvinnan. I Stolpes översättning används inte ordet hysteriskt, utan ”klaga högljutt”283.
En fördjupad läsning går ut på att tolka innebörden av Xanthippes kommentar. Hur kan männen ha uppfattat den och vad kan hon själv ha menat med den?
En tolkning av Faidons uppfattning av Xanthippes kommentar kan peka på
Platons egen uppfattning: Det var bara en kvinna som kunde fälla en sådan
grym kommentar under Sokrates sista dag. En kommentar som fick dem alla
att påminnas om det oundvikliga som skulle hända samma dag. En annan tolkning är att Platon hade en uppfattning om att det bara var männen som visste
att vännerna och Sokrates skulle kunna talas vid igen, i ett annat liv. Enligt
Sokrates tillhörde männen gudarna284. Männen var gudarnas ägodelar och fick
en speciell status och en inblick i världen bortom den materiella. Något som
kvinnorna inte kunde njuta frukterna av. De stod inte lika nära gudarna som
männen gjorde.
Xanthippes kommentar kan tolkas utifrån hennes eget perspektiv, förutsatt
att hon verkligen fällde denna kommentar och att den inte enbart är en produkt
av Platons berättarådra. Tolkningen är att när hon såg Sokrates vänner slogs
hon av insikten att allt var över. Kanske hon tidigare i ensamhet med Sokrates,
kunde slå ifrån sig det oundvikliga som skulle hända. När hon såg vännerna
kunde hon inte längre lura sig själv och det blev uppenbart att slutet var nära
förestående. Hennes kommentar visar också att hon tänker mer på Sokrates än
på sig själv. Hon har Sokrates och hans vänners bästa för ögonen. Hon
uttrycker en medkänsla. Samtidigt talar hon till dem, som om de vore barn.
Att detta kan tolkas fram ur texten, kan förklaras genom att Platon hade
intresse av att i texten betona att det är Sokrates och hans vänner som är
viktiga. Xanthippes kommentar syftar till att förstärka detta budskap. Vad hon
känner för sin egen del är egentligen inte i fokus. Sokrates förhåller sig ganska
kallsinnig då han ber Kriton att be någon föra hem henne.285
Den fördjupade läsningen, som riktar in sig på det som står både i texten,
mellan raderna och i det som inte uttrycks, ger tolkningar som är mer eller
mindre rimliga. Faidons uppfattning är lättare att få bekräftad, än Xanthippes
perspektiv. Det finns mer forskning kring männens liv och tankar, än om
kvinnornas. Den andra tolkningen kan av den anledningen uppfattas vara mer
spekulativ och kanske mer präglad av ett nutida kvinnoperspektiv än vad den
första tolkningen är.
Trots detta, låter jag den andra tolkningen stå kvar. Den avslöjar det
ensidiga manliga perspektivet på kvinnan, att hon enbart är rikt begåvad med
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medkänsla och moderskänslor. Det är bara en kvinna som kan fälla en sådan
kommentar. Hon är den enda som kan känna så. En kvinnas största intresse är
andras väl. En seglivad fördom. Till och med denna tolkning kan vara alltför
långtgående. Det är inte alls säkert att kvinnan tillskrevs några som helst ädla
känslor, vilket ett uppoffrande beteende skulle kunna ses som.
Faidons utsaga förmedlar ett budskap, skapad av en immanent pedagogik,
som troligen var intersubjektivt godkänt och som inte någon ifrågasatte. Det
finns inte något skäl att tro att Platon hade någon medveten intention med att
påpeka att de inte kunde förvänta sig något annat från en kvinna. Denna
trosföreställning får stå oemotsagd, till skillnad mot andra trosföreställningar
och allmänna meningar. Att en föreställning får stå oemotsagd är ett
kännetecken på att det är inlärt genom immanenta budskap.
*
Platon konstituerade sig som man, genom de ord han lägger i Sokrates´ mun,
vare sig de är hans egna eller Sokrates ord och genom att han underlåter att
argumentera mot dessa trosföreställningar om kvinnan.
Föreställningar och allmänna meningar om filosofer, är ett av flera exempel
i Platons dialoger på när budskapen inte får stå oemotsagda. Här finns det hos
Platon en medveten intention att genom argumentation ta folk ur deras
fördomar om filosofer. Sokrates samtal med Simmias i Faidon om filosofers
orädsla inför döden, leder in dem till att samtala om kropp och själ. Sokrates
tar upp de sinnliga begären och säger att filosofer inte finner något nöje med
mat och dryck, sex och annat som rör kroppen. Simmias håller med genom att
tillägga att filosoferna föraktar dessa nöjen.
Sokrates framhåller att filosofen frigör själen genom att inte bry sig om
kroppen286. Han lägger fram argument för filosofens skäl att sätta själen framför kroppen. Han menar att de som är rädda för döden, älskar kroppen mer än
själen. Ett av skälen till varför filosofer inte är rädda för döden är att de älskar
själen mer än kroppen. Han menar att alla utom filosoferna ser döden som en
av de största olyckorna:
[...] att alla andra människor betraktar döden som en av de största
olyckorna? [...]287
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Min tolkning av de båda typerna av argument ovan är att det handlar om att
Platon försöker komma tillrätta med fördomarna och mer därtill. Han höjer
filosofen högt över dem som älskar kroppen mer än själen, högt över dem som
är rädda för att dö. Det finns en medvetenhet hos Platon att vilja få andra att
förstå. En pedagogisk strävan att lära ut vad som är det rätta, det mest ädla och
att döden inte är någon stor olycka, utan något att glädjas åt. Men bara om man
har den rätta inställningen, vilket inga andra än filosofer har, enligt Platon.
Men vad Platon gör mer är att han konstituerar sig själv i berättandet genom
den kommunikation han har med vad andra människor tror och förväntar sig.
Han sätter sitt eget i motsättning till vad de flesta människor tycker och till att
alla andra, utom filosofen, förväntar sig döden som en av de största olyckorna.288. Han konstituerar sig själv som filosof då han argumenterar mot vad de
flesta tycker och förväntar sig.
Pedagogiken skulle kunna kategoriseras som synlig pedagogik, men jag
väljer att kategorisera den som en blandning av synlig pedagogik och radikal
immanent pedagogik. Han lämnar inte något över till läsaren att reflektera
över. Han för fram argumenten i syfte att förmedla den rätta uppfattningen,
inte i syfte att läsaren skall dra egna slutsatser genom eget tankearbete.
Till skillnad mot den oemotsagda föreställningen om kvinnors uttryckssätt,
lägger Platon genom Sokrates fram flera argument på ett stort antal sidor.
Denna kvantitativa skillnad, kan med viss reservation bekräfta att Platon anslöt
sig till den allmänna meningen om kvinnor.
*
Andra föreställningar har att göra med fenomen som nutiden anser vara
vidskeplighet, t ex trolldom och tron på spöken. Jag börjar med att presentera
den naiva och fokuserade läsningen och tolkningarna de ger upphov till.
Ett råd som Sokrates ger, när Kebes frågar vad han skall göra åt den lilla
pojken som finns inom honom och alla andra, som är rädda för att dö, är långt
ifrån det förnuft som Sokrates´ person vanligtvis karaktäriseras av. Utsagan
längre ner avslöjar ett magiskt tänkande. Fast när det gäller Sokrates sätt att
uttrycka sig, kan man aldrig vara säker. Han kan lika gärna ha varit ironisk
eller tröstande. Utsagan fälls däremot i ett sammanhang där ironi är
malplacerad, vilket kan tyda på att den verkligen avslöjar ett magiskt tänkande
hos Sokrates.
[...] Då måste man sjunga besvärjelser för barnet varenda dag tills rädslan fördrivs,
sade Sokrates.289
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Kebes frågar vidare vem de skall vända sig till, nu när Sokrates inte kommer
att finnas i deras liv. Sokrates svarar att Grekland är stort och att det finns
många goda män i landet. Här är han blygsam så det förslår.
Den här föreställningen kan inte tolkas ha utgått från gudatron. Kebes fråga
till Sokrates, avslöjar att det inte finns så många magiker som förstår sig på
dessa trollformler. Om denna föreställning utgått från gudatron, borde fler
människor ha förstått sig på trollformlerna. Snarare verkar den vara Sokrates´
personliga föreställning. Här är det inte så lätt att tolka hur Platon konstituerar
sig själv: som en individ som tror på ett magiskt tänkande eller en som inte gör
det. Det går inte att säkerställa om Sokrates är ironisk eller inte. Därför går
det inte att tolka Platons motiv.
Trosföreställningen om att det skulle finnas spöken tycks också ha varit
Sokrates personliga föreställning. Han för fram den i samband med att de
samtalar om underjorden (Hades) och om själens vandring på kyrkogårdar. En
trosföreställning som skulle passa in under temat döden och själavandringen,
men som har karaktären av något mellan livet och döden:
[...] - Och det där, min vän, är säkert något nedtryckande, tungt, jordbundet och
synligt. Om en själ inrymmer detta, då blir en sådan själ nedtyngd och släpas
tillbaka till det synligas område av rädsla för det osynliga och för Hades; en sådan
själ irrar omkring bland grifter och gravar, där det ju sägs att man har sett skugglika
gengångare av själar, alltså sådana våldnader som skapas av sådana själar, nämligen
själar som inte är rena när de lösgörs, utan fortfarande har del av det synliga - vilket
gör att de själva kan ses. - Ja Sokrates, så kan det vara. - Det kan det verkligen,
Kebes! Och det är sannerligen inte så att de här själarna kommer från goda
människor. Nej, det är de uslas själar som tvingas irra omkring på sådana platser
och fullgöra straffet för sitt tidigare levnadssätt, som har varit förkastligt. Och så får
de fortsätta att irra tills de åter fjättras till en kropp till följd av begäret efter sin
följeslagare, nämligen det som har kroppslig form. Och som man kan vänta sig
fjättras de då till kroppar med sådana karaktärsdrag som de själva har övat upp sig i
under livet.290

Vad Sokrates talar om är de onda själarna, som fastnat i ett tillstånd mellan
jord och himmel, mellan sinnevärld och idévärld. De är synliga, men lever inte
i den synliga världen. De är avspeglingar av det jordiskt onda, fångade ännu en
gång i kroppen utan något hopp om själens frigörelse. När de återkommer till
livet och i kroppslig gestalt får de samma karaktärsdrag och hänger sig åt
frosseri, skörlevnad och superi och har fortfarande inte lagt band på sig. De
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går troligen in i åsnesläktet och andra liknande djursläkten i Stolpes översättning291 292.
Platon ger en förnuftig förklaring på fenomenet gengångare (spöken), vilket
kan ge svar på trosföreställningen om magiskt tänkande. Här konstituerar sig
Platon som förnuftig i relation till föreställningarna, men också som en som
accepterar företeelsen. Förklaringen han ger är att människor går igen, därför
att de under jordelivet inte var goda. Trots att han förklarar berättelsen
innehåller den budskap som utgår från traditionsbunden immanent pedagogik.
Platon ifrågasätter inte riktigheten, han reflekterar inte över att det skulle
kunna vara på annat sätt. Han verkar vara övertygad om att de onda hamnar i
Hades som spöken.
Är det möjligt att få fram något ytterligare genom en fördjupad tolkning?
Är det rimligt att tolka att hans syn på onda själar i själva verket står för något
annat? Denna typ av förklaringar och liknelser öppnar dörren för många
tolkningar hos läsaren. Det går att tolka dem utifrån ett pedagogisk, ett
filosofiskt, ett psykologiskt och ett sociologiskt perspektiv. Guthrie menar
emellertid, att berättelserna stod för seriösa filosofiska ideér293.
Denna typ av förklaringar och liknelser öppnar för många tolkningsmöjligheter. Bland annat, att budskapen är immanenta. Det finns ett klart uttalat
budskap - Lev rätt, var god, så slipper du att vandra omkring i Hades i eviga
tider. Det är ett moraliskt budskap, som det finns många av i Platons skrifter.
När det gäller förmedlandet av dessa budskap har han redan tidigare
konstituerat sig själv som en moralisk individ, i kommunikation med
förslagsvis Sokrates. Platons kommunikation med andra går ut på att befästa
hans egen moraliska identitet. Han blir moralisk i samspel med andras
handlingar, som han ser som omoraliska och inte tillräckligt goda. Dessutom
konstituerar han sig själv som en individ som vill hålla sig väl med gudarna,
genom att följa deras lagar.
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Faidon, s. 82a. [”...] De som t ex har övat sig i frosseri, skörlevnad och superi och aldrig
har lagt band på sig går troligen in i åsnesläktet och andra sådana djursläkten. Tror du inte?
[...]” (Stolpes översättning). ”[...] And those who have deliberately preferred a life of
irresponsible, lawlessness and violence become wolves and hawks and kites, unless we can
suggest any other more likely animals. [...]”. (Tredennicks översättning)
292 Stora skillnader mellan Stolpes och Tredennicks översättningar (se föregående not). Stolpe
talar om sådant som handlar om måttfullhet och genom att prata om åsnor som traditionellt anses
vara dumma, så talar han om dumhet. Tredennick talar om ansvarslöshet, laglöshet och våld
och pratar om vargar, hökar och drakar. Det går inte att förklara de olika skillnader annat än
med att Stolpe har använt sig av sådant som ligger nära den europeiska kulturen. Den engelska
översättningen stämmer med den grekiska texten (muntlig kommunikation S. Carlshamre,
seminarium 001004.
293 Guthrie, 1999, Grekiska filosofer, Från Thales till Aristoteles, Nora, Bokförlaget Nya
Doxa.
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Om allmänna meningar och trosföreställningar handlar om den enskilda
människans egenskaper, liv och moraliska beteende på en vardaglig nivå, så
återfinns trosföreställningar med anknytning till gudatron på en högre nivå,
rentav i en annan dimension i Platons skrifter. När jag tolkar Platons existentiella identitet utifrån denna ansats är det för att ta reda på hur han förhöll sig
till detta andra, det högre väsendet. Det har forskats en hel del om gudatron.
Min tolkning bygger på en del av denna forskning294.
Läsningen, från den naiva till den fördjupade, har inte samma karaktär som
den har under tolkningsarbetet av andra områden. Istället för att gå från
förförståelse, tenderar man som tolkare att gå från förförståelse till oförståelse. Det har inte varit möjligt för mig som läsare, att nå full förståelse om
gudatron, i meningen veta och begripa. Mina intellektuella och existentiella referensramar inbegriper inte denna typ av tro. Jag har inte någon möjlighet att
utan ansträngning leva mig in i hur det var att leva i ett samhälle, där religionen var integrerad i politiskt, intellektuellt och existentiellt liv. Förmåga till
identifikation saknas. Däremot kan jag förstå utifrån mina intuitiva referensramar, dvs, jag har en känsla av att jag förstår. Frågan är vilken vikt jag skall
ge denna känsla. Tolkningen leder vid en fördjupad läsning till oförståelse eller
ett bibehållande av förförståelse. Allt tenderar att mynna ut i spekulationer.
Min intuitiva förståelse har samma karaktär som när jag förstår en myt. Jag
lägger in mina egna uppfattningar och känslor i förståelsen. En myt har pedagogiska budskap, men hur man tolkar dessa budskap, beror på vilken typ av
samhälle man lever i.
Vad jag däremot till fullo kan förstå, är att jag inte kan förstå. Samhället och
levnadsvillkoren var så fullständigt annorlunda mot hur det ser ut idag. Jag kan
redogöra för att gudatron betydde mycket för människorna under den attiska
perioden, men jag kan inte förklara den, ännu mindre förstå den. Jag kan
heller inte tolka den. Redogörelsen riskerar att utmynna i endast ett antal
meningar, fyllda av fakta, tomma på mening och innehåll.
Eftersom gudatron var så betydelsefull för atenarna, kan jag inte utesluta
den från helhetstolkningen även om jag inte till fullo kan förstå den eller förstå
hur folket förhöll sig till den. De naiva tolkningarna får stå kvar, med reservation för att de troligen står för missförstånd skapade utifrån min personlighet,
min tid och de referensramar som formar mig själv och min samtids
människor. Trots min insikt om att jag inte kan förstå, har jag ändå försökt att
finna en väg.
Piaget och andra kunskapsteoretiker menar att människan lär sig nya saker,
utifrån vad hon redan kan och förstår. Om jag går till mina egna erfarenheter
och försöker att finna ett sätt att förstå gudatron, kan jag kanske komma lite
närmare en förståelse. Ett, utifrån vetenskapligt perspektiv, spekulativt försök.
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När snöovädren drar fram över Abiskofjällen i juli månad, ovädersmolnen
hänger över Torneträsk och solen skapar obeskrivliga ljusfenomen av färger
över vattnet, är det lätt att känna och faktiskt tro att det finns något som är
mycket större än en själv som individ. Oövervinnerliga naturkrafter som lever
oberoende av människan, skapar en känsla av litenhet och behov av att ha något
att hålla fast vid. Midnattssolen, som lutar sig mot fjället och skapar en guldröd
strimma ljus i ett spegelblankt vatten, får tiden att stå stilla, sätta hela livet
inom parentes och kan uppfattas som en gudomlig existens. Ett fenomen som
är större än allt det stora i en människas liv.
Ursprungligheten i Abisko föder fram en annorlunda bild av verkligheten.
Fjället går inte att bemästra, inte att övervinna. Det krävs en respekt inför de
naturkrafter som existerar. Abisko kanjons starka vattenvirvlar, ljudnivån då
det kastar sig ner genom tunneln under järnvägen. Ett felsteg innebär en säker
död.
Inför dessa naturkrafter är det lätt att åberopa högre makter med bön eller,
liksom under den grekiska antiken, ge ett offer till fjället Njoula. Abisko är en
plats där en gudatro i grekisk tappning skulle kunna födas, där midnattssolen
blir Solguden, Abisko kanjon blir Vattenguden, ljusfenomenen över
Torneträsk blir Färgguden, de isande vindarna från Norge blir Vindguden och
så vidare. Norden har ju haft en egen gudatro, med gudar som Tor och Oden
och andra. Utan den naturvetenskapliga kunskap som en nutida individ bär med
sig, kan Abisko och dess fjällvärld skapa en gudatro. Med denna kunskap i
bagaget kan ju Abisko t o m skapa eller förstärka en gudstro eller skapa en
känsla av något levande, som är större än individen själv. Ett animerat
tänkande som skapas genom att man ser naturen som besjälad.
Fjorton Viggenplan flyger över Abiskodalen och fjällen i ljuset av
midnattssolen och gör individen medveten om människans tekniska framsteg.
Men inte ens förekomsten av de tekniska krafter som Viggen omfattar, kan
överskugga naturkrafternas obeveklighet. Genom politiska beslut kan
tillverkningen och användningen av stridsflygplan stoppas. Politiska beslut kan
förbjuda försvarsmakten att flyga över nationalparker, speciellt mitt i natten.
Men politiska beslut kan inte förbjuda fjället att starta en slaskravin på
senvintern eller snöfall i julimånad. Det är då lätt att frestas att ta hjälp av
andra krafter som man tror kan beveka fjället.
Genom denna jämförelse, även om den inte är vetenskaplig i traditionell
mening, är det möjligt att nå partiell förståelse för varför grekerna hade en
gudatro och offrade till gudarna. Den grekiska individen underordnades allt
som inte gick att förklara med tidens naturfilosofiska tänkande. För trots att
naturfilosoferna förklarade världen på annat sätt än t ex myterna, är det troligt
att känslan av litenhet och/eller individens känsla av att vara en del av naturen,
inte försvann.
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Gudatron var alltför rotad i individens själ, för att en förklaring skulle
kunna eliminera tron. Till och med Sokrates och Platon, vilka stod för
förnuftet var troende. De enda tänkarna, som ansåg att stadens lagar inte hade
någon gudomlig sanktion utan hade stiftats av människan var sofisterna. De
ansåg att gudarna omöjligen kunde finnas i den gestalt i vilken staden ärvt dem
från Homeros.295 Med utgångspunkt från denna beskrivning går jag till texterna
och finner att gudatron, gudarna och gudinnorna är närvarande i varje dialog
Platon skrev. Däremot förekommer inte gudinnorna lika ofta. Platon talar hela
tiden om gudomligheter och hur lagar mm är förbundna med dem. Gud(arna)
tas upp i trettioen av fyrtiofem dialoger, dvs i ca 70% av dialogerna, oftast i
Lagarna där Platon skriver om gud vid trettioåtta tillfällen och i samtliga
böcker. Oftast är det ett resonemang kring gudarna, gudinnorna och gud,
vilket betyder att antalet sidor är betydligt fler än antalet tillfällen. Med
utgångspunkt från vad som står i dialogerna går det att tolka gudatrons
inverkan på människornas liv på följande sätt:
Gudatron fungerade som den attiska periodens immanenta pedagogik och
går inte att jämföra med någon nutida religiös utövning. Först och främst gav
gudatron trygghet åt den antika atenaren och atenskan. Den skyddade dem från
det onda. De offrade till gudarna och gudinnorna för att ära dem och försäkra
sig om att skyddet skulle bestå. Den fungerade också som ett sätt att få kontroll
i tillvaron. Viktiga beslut togs ofta genom att oraklet i Delfi tillfrågades.
Gudatron skapade ritualer, rutiner och minutiösa förberedelser av allt från det
lilla till det stora i tillvaron. Varje del av tillvaron var underordnad gudatron,
från det mest vardagliga till det mest översinnliga. Den var mer än trygghet,
den var också tidens stora maktfaktor. Den atenska individen var övertygad om
att gudarna straffade omoraliskt leverne. Något som bidrog till att individen
aldrig kunde gå utanför ramarna utan att riskera att bli straffad. En dålig
skörd eller ett förlorat krigslag uppfattades av individen som ett straff. Ett
större offer krävdes för att blidka gudarnas ilska. Den pedagogik som ingår i
myterna hade stor del i att gudatron blev en del av individen själv, även om det
mesta låg utanför henne. Det goda, det onda, det gudomliga låg utanför. En
plats kunde vara ond, en situation, en gud, men aldrig den individ som
upplevde ondskan. Genom offerriter och andra ritualer befriades individen
från det onda.296 Den högsta makten låg inte hos den ledande tyrannen eller hos
oligarkin, utan i själva människans skapelse av gudarna, gudinnorna och i
relation till de dödliga människorna. Individen var mer eller mindre utan skuld
och kunde upprätthålla denna skuldfria existens genom offrandet. Ett undantag
är hybris. Högmodet finns inom människan på samma sätt som känslan av synd
gör. Frågan är dock om högmodet också skapade skuld.
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Varje dag offrade atenarna till sina husgudar, t ex Hermes och under
festivaler, processioner och gästabud. Detta är ett starkt uttryck för den makt
gudatron hade över människors levnadsvillkor. Den hade stor makt över
tänkandet. Det blev blockerat från nya intryck och reglerat genom alla rituella
handlingar. Många gånger var offerriterna en blodig historia. Under en enda
festival kunde ett stort antal djur offras.297
Genom läsningen av dialogerna får läsaren bl a en bild av atenarens offrande. I
första boken av Staten, nämner Platon offrandet ett flertal gånger. I Lagarna,
bok tio, elva och tolv, lägger han fram vad som händer dem som inte tror.
Gudlöshet är t o m belagt med dödstraff om individen inte tar reson under
fängelsetiden som först skall bestämmas. Straffen på korrektionshusen är
stränga. Förutom att straffet skall vara minst fem år, får den instängda
individen inte tala med några andra medborgare än dem som skall se till att
deras själar blir frälsta. Om individen återgår till sitt tidigare beteende, efter
strafftidens slut, skall hon dömas till döden.298 Platon förordade trehundrasextiofem fester om året. så att någon ämbetsman varje dag skulle kunna offra
till någon gud eller demon. Lagen skall, förutom det, föreskriva att det bör
finnas tolv fester för de tolv gudarna. Det är viktigt, anser Platon, att dyrkan
av de himmelska gudarna inte sammanblandas med dyrkan av de underjordiska.299
Att Platon talade om gudomligheter, trots sin vetenskapliga förnuftighet,
skulle kunna tyda på att han inte vågade något annat än att bejaka gudatron,
med tanke på vad som hände Sokrates. Jag är emellertid övertygad om att
Platon verkligen trodde på gudarna. Det finns ingenting i dialogerna som tyder
på motsatsen, snarare tvärtom. Hans redogörelser för vad som händer med
själen efter döden, innehåller inte någon problematisering. Han tror på
själavandringen. Något som han troligen inte lärde sig av Sokrates utan av
pytagoréerna som han vistades hos efter dödsdomen mot Sokrates.
*
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Religiösa procesioner och festivaler var vanliga i Aten. Atenarna samlades till fester i
samband med familjehögtider, stadsfestligheter eller varje tillfälle som gav anledning att fira,
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övergångsriter, exempelvis födelseriter, initieringsriter, t ex övergången till vuxenlivet, bröllop
och döden. (Zaidman & Pantel, 1997).
298 Lagarna, ss. 10.908e-10.909a.
299 Lagarna, ss. 8.828a-d.
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Platon uppehåller sig mycket kring döden och själavandringen. Av det skälet är
det viktigt att denna del av hans dialogskrivande tolkas. Cicero har skrivit att
Platon säger att filosofens hela liv är en förberedelse för döden.”300 Cicero har
fångat Platon på kornet, på det sätt han uttrycker sig både i Faidon och i
Faidros, men också i andra dialoger som handlar om dessa ämnen.
Det kanske inte är så konstigt att Platon uppehåller sig så mycket kring
döden. Kriget mellan Sparta och Aten pågick under hans första 28 år i livet.
Som jag beskrev i avsnittet om atenarnas levnadsvillkor förekom senare på
300-talet, under hans liv, flera krigsslag. Döden var ett ständigt återkommande
inslag i hans liv. Han var själv ute i kriget tre gånger301 och en av Sokrates´
andra lärjungar, Xenofon, innehade en post i militärmakten. När man läser
Platons texter får man inte intrycket att han någon motvilja eller rädsla inför
döden, som man skulle kunna tro. Han ger uttryck för en glädje inför den,
något att se fram emot. De flesta var rädda för döden, skriver han i Faidon,
utom Sokrates som mötte sin egen död med lugn och ro i sinnet. Han var,
enligt Platon, en äkta filosof.
Platon trodde sig veta vad som skulle hända efter döden, om man utgår från
att han är så säker då han redogör för vad som händer med själen efter döden.
Som läsare får man intrycket av att han är helt säker på vad som händer och att
han har någon förbindelse med de högre makterna.302
En naiv läsning kan ge upphov till en tolkning om att Platon pga det ständiga
mötet med döden omedvetet sökte sig till just de religiösa inriktningar (sekter)
exempelvis pytagoréerna, vilka trodde på själavandringen. En övertolkning är
att han, i så fall, i själva verket var räddare för döden än vad de flesta andra
var. Genom att ge döden ett meningsinnehåll, behövde han inte vara rädd. Det
är möjligt att ge detta en totalt motsatt tolkning - att Platon hade dödslängtan,
vilket inte kan ses som en övertolkning. Innebörden i hans teori om idévärlden
gränsar till uppnående av ett dödstillstånd.
De här tolkningarna går inte fördjupa. Sanningen är för alltid kvar hos
Platon själv. Det finns inga fakta som kan bekräfta någon av tolkningarna.
Däremot går det att bekräfta att han fascinerades av döden och den osynliga
världen. Han liknar exempelvis idévärlden som ett dödstillstånd, i vilken kroppen är överflödig. Och på något sätt verkar Platons ovilja mot och avståndstagande från kroppen och dess lustar, begär och behov, ha varit en strävan mot
att nå en kroppslig död. Han måste dock ha insett att det är omöjligt för en
människa att avskilja sig från kroppen medan hon fortfarande lever. Han tror
inte att det är möjligt att leva enbart i idévärlden. Individen måste ta med sig
material från sinnevärlden, när hon går in i idévärlden. Denna insikt kan ha
fött tanken hos Platon, att själen avskiljs från kroppen efter döden.
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Allt är möjligt att påstå, när det gäller den osynliga världen, döden och livet
efter detta. Det går varken att vederlägga eller bekräfta själavandringen eller
myterna om livet efter döden som teori. Platons teori om själavandringen hade
en bra grogrund i det atenska samhället. Gudatron var så integrerad i den
atenska individens liv att Platon troligen hade större framgång med att få
teorin om själen och döden accepterad, än han hade att få sin förnuftsfilosofi
och pedagogik som bygger på reflektion accepterad. Hans teori om döden
passar ihop med hans egen tids mentalitet och tänkande, men framför allt med
tidens vetenskapliga tänkande. Betecknande är att denna del inte har vunnit
någon framgång i nutidens vetenskapliga klimat. Snarare är det inslagen av
förnuftigt tänkande som har gjort det.
Hans beskrivningar av döden leder till en tolkning av hans självkonstitution,
att han var en individ som inte var rädd för döden. Att han längtade efter den
och trodde sig veta vad som hände efter den. Hans teori om själavandringen är
vacker, om än föga trovärdig inom nutidens västerländska vetenskapliga
paradigm.
För Platon är filosofen främst även i den osynliga världen. Han behöver inte
vänta i tiotusen år utan endast i tretusen år för att få sina vingar. Levandet i
den andliga existensen ger själen vingar. Platon liknar vingarnas växt med ett
barn som får sina tänder.303 Men vingarna kan förloras. Själar som inte sett
sanningen, tappar sina vingar och dalar ner och bosätter sig i människokroppar, fångade som snigeln304 i sitt skal. Var har Platon fått inspiration till
denna beskrivning? Hur skall den tolkas? Svaren har jag inte funnit.
Separationen som Platon gör mellan kropp och själ leder till teorin om att
kroppen är dödlig och själen är odödlig. Det är speciellt i Faidon som han
utvecklar denna tanke, även om han berör ämnet både i Sokrates försvarstal
och i Kriton.
I Kriton säger Sokrates att det är värre att själen blir förstörd än att kroppen
blir det, även om båda delarna är förkastligt. Separationen mellan kropp och
själ har med döden att göra. I försvarstalet säger Sokrates, i samband med
risken att bli dömd till döden, att han skulle välja döden framför att handla
annorlunda. Han är beredd på att dö för sin rätt att utöva sin filosofi. ”[...]
Därför, athenare - skulle jag vilja säga - antingen ni gör som Anytos vill eller
inte, antingen ni frikänner mig eller inte, tänker jag inte handla på något annat
sätt, även om det ger mig döden många gånger om” [...].”305
Sokrates försöker övertyga atenarna om oriktigheten att döda honom och att
detta skadar dem mer än honom. Sedan nämner han inte döden förrän i tredje
talet, då han vidhåller att han hellre väljer döden framför att leva fel. Han
menar att det inte var brist på argument som fick honom dömd utan att han
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vägrade att ge dem vad de helst ville ha. Han visar här att medborgare som
skapat missnöje hos de styrande var tvingade att visa ånger för att klara sig. En
tolkning är att folkmentaliteten byggde på en rädsla för döden och en
uppskattning av livet, vilket ledde till att folk gjorde allt vad de styrande ville
för att få behålla livet. För Sokrates finns det två olika slag av försvar. Det ena
är bättre än det andra, enligt honom. Att försvara sin rätt och att stå för hur
man handlat är högre och t o m värt att dö för. Den andra typen av försvar
handlar om att man gör bot, vilket Sokrates ser ut att visa förakt för. Han
anser t o m att det är oädelt:
[...] Jag har fällts därför att jag har saknat något, inte argument, utan fräckhet och
hänsynslöshet och vilja att säga sådana saker som ni helst hade velat höra, jag har
saknat vilja att jämra mig och sucka och göra och säga allt möjligt annat som jag
anser ovärdigt mig men som ni är vana att få höra av andra. Nej, där ansåg jag att
det var min plikt att inte göra något som är ovärdigt en friboren man bara därför att
jag svävade i fara. Nu ångrar jag inte heller att jag har försvarat mig som jag har
gjort. Jag föredrar vida att dö efter ett sådant försvar framför att leva på det andra
sättet. [...]306

Han drar en parallell till hur det är att dö i strid och visar här att han inte räds
döden. Han menar att atenarna kommer att straffas hårdare än det straff de har
dömt honom till. Det är till dem som har frikänt honom som han nu talar om
döden i sig själv. Han menar att människan måste hoppas att döden är något
gott:
[...] Döden är ettdera av två: antingen är den döde som ingenting och har ingen
förnimmelse av något, eller också är döden som det brukar sägas verkligen en sorts
förvandling, då själen flyttar härifrån till en annan plats. [...]307

Om en människa inte har något medvetande om någonting, så är döden som en
evig sömn och knappast något ont, menar han sedan. Uppfattning om döden
som intet är inte något nytt. En tolkning är att denna uppfattning hade funnits
länge. Om döden är en förändring och att själen flyttar till en annan plats, så är
det heller inte något ont. Sokrates tar emellertid inte ställning, utan förhåller
sig neutral och öppen till båda möjligheterna. Men det finns mer för Platon att
låta Sokrates säga om den andra möjligheten, vilket jag tolkar som att Platon
själv inte tror att döden är rena intet. Med tanke på hans berättelser om livet
efter döden är det svårt att tolka detta på något annat sätt.
I Faidon avvisar Sokrates den första möjligheten helt och hållet. I
försvarstalet kommer han in på separationen mellan kropp och själ, själens
306
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förflyttning till en annan plats. Han talar om möjligheterna att få träffa dem
som redan är döda, att få samtala med dem och rannsaka dem. Vilken lycka
vore inte det, menar Sokrates. Hans tal till dem som har frikänt honom är ett
tröstetal. Att dö behöver inte bli så dåligt, säger han till dem och han avslutar
talet med att säga:
[...] Nej nu är det dags att gå, jag till döden, ni till livet. Vilken väg som är bäst är
okänt för alla utom för guden. [...]308

Även här visar Sokrates att han håller alternativen öppna om vad som händer
efter döden. Denna sista mening är viktig att lägga på minnet för det Sokrates
säger i andra dialoger överensstämmer inte med denna. I Sokrates försvarstal
är han inte säker på vad som händer efter döden. I dialogen Faidon gäller inte
detta längre. I den har Sokrates bestämt sig och framlägger fyra bevis för
själens odödlighet. En tolkning kan vara att Sokrates inte var säker på om det
fanns något efter döden, men att däremot Platon var det. Det är inte troligt att
Sokrates på en månad efter domen till dagen för avrättningen då Faidon
utspelar sig skulle ha fått denna visshet om vad som händer efter döden, om
detta inte var ett försök att på så sätt kunna stå ut med att dö. Kanske Sokrates
började bli rädd, trots allt, och att tanken på att själen lever vidare fick honom
att uthärda sin förestående död. Tiden mellan de båda dialogerna är flera år,
vilket bidrar till att tolkningen att det är Platons uppfattning som talar i Faidon
är rimligast.
I dialogen Kriton talar Sokrates med honom om kroppen som blir förstörd
om man inte lever rätt. Det viktiga är inte att leva, utan att leva rätt.
SOKRATES: Är livet värt att leva med en kropp i eländigt och trasigt skick?
KRITON: Inte alls. SOKRATES: Men är livet värt att leva med den del av oss
förstörd som skadas av det orätta och gagnas av det rätta? Eller anser vi att den del
av oss där orätt och rätt hör hemma, vad den nu är, har ett lägre värde än kroppen?
KRITON: Inte alls. SOKRATES: Utan högre. KRITON: Mycket högre.309

Sokrates menar här att själen är mer värd än kroppen. Han separerar kropp
och själ, men utesluter inte kroppen som viktig för livet. Allt som Platon
skriver om själavandringen, livet efter döden, själarna går ut på att uppmana
människan att hon skall leva väl.
*
En bra bild av hur Platon såg på kärleken och vänskapen ger speciellt
dialogerna Gästabudet och Lysis. Man kan tro när man läser Platons dialoger
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och speciellt uttolkarna av dem, att den enda kärlek som han valde att resonera
kring var den homosexuella kärleken och gossekärleken. Detta är emellertid
inte helt riktigt. Den förekommer relativt ofta i dialogerna, speciellt i samband
med Sokrates´ kärlek till Alkibiades. Den framträder också i hur personerna i
dialogerna talar till varandra. Foucault har i sin undersökning om sexualitetens
historia, del 2 och 3, tagit upp gossekärleken310.
I Gästabudet i vilket deltagarna håller tal till kärleken resonerar de kring
den som om den vore en gud. Kärleken i Gästabudet har flera uttryck, det
homosexuella, det heterosexuella, det gudomliga, det jordiska och det filosofiska uttrycket. Det gudomliga är det högsta, enligt Sokrates. Även kvinnan har
sin plats i Gästabudet, även om det inte handlar om den vanliga kvinnan. Det är
Diotima som lärde Sokrates kärlekens filosofi. Platon konstituerar sig som en
individ som kan se kärlekens olika uttryck, samtidigt som han ser kärlekens
uttryck som gudomlig som den högsta av dem alla.
I Gästabudet träffas ett antal män en kväll. De dricker, äter och samtalar
med varandra och bestämmer sig för att hålla var sitt lovtal till kärleken. De
hålls av Faidros, Pausanias, Eryximakos, Aristofanes, Agaton och Sokrates.
Samtalet avbryts av Alkibiades, Sokrates kärlek, som kommer in kraftigt
berusad och stör sammankomsten. Att Platon valt detta avbrott i dialogen,
skulle kunna tolkas som mer än en pikant utfyllnad eller en sann historia. Hans
val kan ha varit medvetet. Genom att välja Alkibiades kan Platon ha velat att få
fram ett budskap. Alkibiades är Sokrates´ kärlek, men eftersom han är kraftigt
berusad och till råga på allt ganska oförskämd, står han som en kontrast till de
lovtal som nyligen hållits. Det är ett avbrott som skulle kunna tolkas utifrån ett
pedagogiskt perspektiv, liknande en polariserad pedagogisk punkt, som det går
att återfinna i myterna, genom deras struktur311. Folk förnekar att kärleken är
en gud, säger Diotima till Sokrates. Enligt Diotima är Kärleken som gud
maskulin.
Platon tar även upp den atenska koden i Gästabudet. Atenarnas maxim är:
Bättre att älska öppet än i hemlighet. Den atenska koden är beundransvärd,
men inte så lätt att förstå, menar Sokrates.312 Förekomsten av den atenska
koden kan tolkas som att endast atenarna älskade öppet och att kärleken
varhelst annars i Grekland hemlighölls. Atenarna var mer öppna, mer
310

Foucault 1986; 1987.
I en analys av myterna från Österberg, 1995, Folk Förr, Historiska essäer, Stockholm,
Atlantis och hennes analysverktyg på isländska sagor, fann jag att det pedagogiska inslaget blev
uttalat vid vissa punkter. Jag kallar dessa pedagogisk polariserad punkt respektive positiva
pedagogiska punkter. Den polariserade punkten sker vid det tillfälle då myten går över till att
förmedla moraliska budskap, som läsaren blir känslomässigt påverkad av. De positiva
punkterna förekommer kontinuerligt i myten och förmedlar moraliska budskap (Ringborg
1999.), som fungerar ungefär som kryptoinlärning (se Ödman 1991.), dvs läsaren lär sig ett
förhållningssätt utan att hon är eller blir medveten om det.
312 Gästabudet, s. 182d.
311

130

demokratiska, mer fria än andra städers medborgare. Sokrates inledningsord
”Men här hos oss är reglerna finare än så och som jag redan har sagt är de rätt
svåra att fatta.313” kan med en naiv läsning förstås som ett tecken på att han
anser att atenarna står för någonting bättre. Det kan vara Platons eller
Sokrates´ lokalpatriotism som lyser igenom. Koden är ju beundransvärd. Även
gudarna omfattas av den atenska koden314. Med en fördjupad läsning kan
Sokrates stora ord förstås som att de döljer en kritik. I praktiken ser det
annorlunda ut menar han. När en ung man blir föremål för uppmärksamhet,
hindrar fadern sonen att träffa sin älskare. Lagen måste göra en stark
åtskillnad mellan den kärlek som är accepterad och den andra som inte är det,
menar Sokrates senare.
*
I Platons skrifter finns många liknelser. De längre är t ex, grottliknelsen,
myten om Atlantis och myten om domen efter döden. Här konstituerar sig
Platon som pedagogen och filosofen och som en person med en skapande
förmåga. En person som har förmågan att överskrida verkligheten.
Jag har funnit att Platon använder sig av olika pedagogiska strategier i
avsnitt om myter och liknelser. Hans användning av myter säger en hel del om
hans pedagogik, men också om hans identitet. Frågan är vad som kan ha fått
Platon att berätta liknelserna på det sätt han berättar dem. Vad har han fått inspirationen ifrån? När det gäller liknelserna kan man tydligt se hur Platons
självkonstitution manifesterar sig i berättandet. Liknelserna är Platons egna,
alltså inte några liknelser som andra berättade före Platon, utom Myten om
Atlantis, så vitt vi vet. Även om det inte skulle vara hans egna visar valet av
dem hur hans existentiella identitet315 styr.
Grottliknelsen, vilken jag tänker att börja med, berättas i sjunde boken i
Staten. Den går att tolka utifrån ett psykologiskt, filosofiskt och pedagogiskt
perspektiv. Jag har valt att redovisa min tolkning med utgångspunkt från de
olika perspektiven. Perspektiven har, till stor del, att göra med hans
existentiella identitet.
Frågan gäller först i vilket sammanhang Platon använder sig av grottliknelsen och hur han konstituerar sig själv i kommunikation med detta sammanhang.
Den traditionella tolkningen är att han använder den då han vill illustrera sin
idélära. Någon annan tolkning än den traditionella har jag inte kommit fram
till. Men jag utvidgar tolkningen att gälla på vilket sätt hans existentiella
identitet syns i liknelsen. Sokrates talar med Glavkon och han använder sig av
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liknelsen för att de andra deltagarna skall få en uppfattning av människans
natur eller okunnighet. Han börjar sin berättelse med att beskriva situationen:
Tänk dig människor i en underjordisk grotta; denna har en ingång, som är öppen
mot ljuset och lika vid som grottan (som alltigenom i hela sin längd är lika bred).
Här vistas de ända från barndomen, bundna med fjättrar om benen och halsen på ett
sätt som gör, att de ej kunna röra sig ur fläcken och endast kunna se rakt fram, men
däremot äro oförmögna att vrida på huvudet. Ovanför och bakom dem brinner en
eld på avstånd, och mellan elden och de fängslade höjer sig en vägg, utmed vilken
en liten mur är uppförd, liknande det skrank, som taskspelare uppresa mellan sig
och folkmassan, och över vilket de visa sina konster.316

På vilket sätt syns i utsagan den prägling som uppväxten inneburit? Människorna befinner sig i mörker och eftersom de är fjättrade kan de inte gå ut i ljuset.
Denna beskrivning kan ge referenser till den värld i vilken människor levde ett
tygellöst liv, skapat genom de två utbrotten av pesten, de olika krigen och statskupperna. Människorna visste inte när allt kunde ta slut317. De kunde inte fly
undan eländet. Därför levde de som om varje dag var den sista.
Sokrates talar vidare om att både fångarna själva och andra utanför grottan
uppfattas som skuggor av de fängslade. Om någon av de förbipasserande säger
någonting anser de att det är skuggan som talar. Det verkliga för dem är
skuggspelet på väggen.318
Sokrates fortsätter sin liknelse genom att beskriva en förändring i en av
fångarnas liv:
Tänk dig nu vidare, att man löser dem från deras bojor och botar dem från deras
villfarelse vad blir väl följden? Antag, att man befriar en av dem och tvingar honom
att plötsligt stiga upp och vända sig helt om och se mot ljuset. Han skulle ej kunna
göra allt detta utan smärtor, och på grund av dagern kan han ej uppfatta alla dessa
verkligheter, vilkas skuggor han förut såg. Vad tror du, att han skulle säga, om
någon förklarade för honom, att han förut hade sett endast gyckelspel, men däremot
nu ser riktigare, då han närmat sig det verkliga och vänt sig mot realiteter, och om
samma person vidare pekar på vart och ett av det förbipasserande och ber honom
säga, vad det är? Tror du ej, att han skulle bli förvirrad och anse, att det, som han
förut såg, vore verkligare än det, som visades honom.319

Platons mentala prägling märks genom uttrycket: ”[....] Vad tror du, att han
skulle säga, om någon förklarade för honom, att han förut hade sett endast
gyckelspel [....]” I den svenska översättningen av Lindskog har meningen
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betydelsen att han såg sinnevärlden som en parodi på vad som är riktigt och
verkligt. Skillnaden mellan den engelska och den svenska översättningen är
betydlig. De engelska översättarna använder sig av orden lurendrejeri
respektive illusion, vilka inte har samma innebörd som gyckelspel. Därför är
det svårt att säga om Platon såg sinnevärlden som ett bedrägeri eller som en
parodi.
Sokrates fortsätter att tala om att mannen skall vänja sig vid ljuset och till
sist se det nya som det verkliga. Han skall förstå mer och mer om solen och om
årstiderna. Förstå att solen är orsak till allt som han och hans kamrater ser i
grottan. Sokrates låter Glavkon föreställa sig hur fången skulle uppleva att
komma tillbaka till sin plats i grottan med den vetskap han erhållit genom att
ha sett ljuset. Hans ögon skulle ha blivit förstörda av solljuset. Medfångarna
skulle skratta åt honom och mena att det inte var bra att gå dit upp eftersom
ögonen blev förstörda.320 Sedan förklarar Sokrates bilden på följande sätt:
Fängelset i grottan är den synliga världen; elden, som upplyser den, är solens kraft;
fången, som stiger upp och ser på det, som är däruppe, är själen, som höjer sig till
förnuftets värld. På det sättet må du åtminstone tolka min tanke eftersom du vill
höra den utan att behöva vara rädd för att taga fel. Gud vet väl, om den är sann och
riktig. Vad mig beträffar är min mening den, att i förnuftets värld är det godas idé
det yttersta och högsta, och att den endast med svårighet kan ses, men har man en
gång sett den, måste man draga den slutsatsen, att den är för alla orsaken och
upphovet till allt rätt och skönt: i den synliga världen frambringar den ljuset och
ljusets herre, i tankens värld förlänar den sanning och förnuft; och man måste ha
skådat denna idé om man vill handla förnuftigt vare sig offentligen eller i det privata
livet.321

Sokrates frågar om det är underligt att en person som kommer från ett
gudomligt skådande och försätts tillbaka till det mänskliga eländet322, förefaller
tafatt, högst löjlig och skumögd, då han måste vänja sig vid rådande mörkret.323
Man skall inte le åt en person som är förvirrad utan att först fråga sig om
personen kommer från ett ljusare liv och har svårt att se pga ovanan vid
mörkret eller om personen kommer från okunnighetens mörker till ett större
ljus och därför blir bländad av den starka dagern.324 Han använder synen som
metafor för vetande eller förståelse:

320

A.a, ss. 7.515e-516a.
A.a., s. 7.517b-c.
322 A.a., s. 7.517c. Den engelska motsvarigheten är ”with the affairs of men”.
323 A.a., s. 7.517d.
324 A.a., s. 7.518b.
321

133

Om nu detta är sant, måste vi hysa den uppfattningen, att uppfostran och
undervisning ej är sådan, som somliga påstå. De säga nämligen, att om det ej finns
kunskap i själen, kunna de likväl lägga in en sådan, ungefär som om man ville lägga
in syn i blinda ögon.325

Han refererar till vad somliga påstår. Han berättar inte vilka de är, men att de
säger att det går att lägga in kunskap i själen även om det inte finns något i
den. Genom jämförelsen med att ge en blind sin syn tillbaka, måste Sokrates
mena att det inte är möjligt.
I nästa stycke låter Platon Sokrates säga ”[....] att var och en har förmåga att
lära och har ett redskap för kunskapen [....]”, går emot vad som står i citatet
ovan och som tidigare står i Menon, att kunskapen redan finns hos lärjungen
(slaven), vilken det bara är att plocka fram.326 Teorin om erinringen bygger på
tron på själavandring. Här säger Sokrates att synen är redskapet, men att
förmågan att lära ligger hos individen.
De här båda synsätten kan tolkas som en motsägelse hos Platon. Han säger
emellertid inte i sina dialoger att all kunskap är erinran. Han talar på flera
ställen om att individen skall lära sig mer om världen och speciellt mer om
ideérna. Möjligen talar han om olika slag av kunskap och är inte motsägande.
Individen erinrar sig kunskap på lägre bildningsnivå. På den högre
bildningsnivån krävs en förmåga att lära sig. Om denna förmåga är medfödd
eller förvärvad framgår inte klart. Min tolkning är att Platon menar att den är
förvärvad.
Han definierar denna förvärvade kunskap genom en liknelse; han använder
sig av ögat som metafor. Det går inte att endast vända ögat från mörker till
ljus. Det är hela kroppen som måste vändas. Själens redskap; synen, måste
vändas tillsammans med hela själen för att det skall bli möjligt att lära sig att
uthärda det goda, som här kan tolkas som kunskapen i idévärlden:
Men vad vi nu ha sagt visar tvärtom, att var och en har förmåga att lära och har ett
redskap för kunskapen; och alldeles som man ej kunde vända ögat från mörker till
ljus utan genom att vända hela kroppen, måste detta själens redskap vändas i
förening med hela själen från att se på det, som födes och blir till, till att se på det
varande, så att det lär sig att uthärda anblicken av det varandes mest glänsande
punkt. Och denna punkt är det goda. Inte sant?327

I nästa stycke säger Sokrates att synförmågan redan finns där och använder
även här synen som metafor, för att visa hur det skall bli möjligt att upptäcka
den riktiga kunskapen: ”Det är således ej fråga om att inplanta synför325
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mågan.”328 En tolkning som samtidigt kan gälla som en definition av innebörden i meningen: ”[....]var och en har förmågan att lära [....]” är att inlärning är
detsamma som förändring av perspektivet, från okunnighet till insiktsfullhet.
Det som finns där är insiktens dygd, förklarar Sokrates. Andra av själens
dygder kan genom vana och övning inpräglas, men inte insiktens dygd. Den
innehåller ett gudomligt element som aldrig förlorar sin kraft, men som
genom att vändas i en bestämd riktning kan gagnas och bli en välsignelse.
Den egentliga konsten härvidlag ligger således i att finna det lättaste och säkraste
sättet för att åstadkomma denna vändning. Det är således ej fråga om att inplanta
synförmågan, ty den finns där redan, utan att åstadkomma en rättelse så till vida,
som själen ej är vänd åt rätt håll och ej ser i rätt riktning.329

Om den däremot vändes i motsatt riktning kan den bli onyttig och fördärvlig
och skapa människor som blir skurkaktiga, säger Sokrates på ett annat ställe.
Om en sådan skurkaktig figur i barndomen blivit befriad från sinnliga njutningar som mat och dryck och vänds mot sanningen skall denna människa se
hänfört mot det sanna med samma skarpa blick, varmed hon nu hänfört ser
mot det falska. En människa som hela tiden befinner sig i ljuset är inte till gagn
för staten. Hon måste, speciellt om det handlar om den ledande filosofen, också
kunna gå ner till fångarna i grottan.330
Vad Platon talar om är att individen når insikten som idé. En idé är det som
alltid är som det är, enligt Cicero. Han menar att Platon anser att det verkliga
inte är det som kan uppstå och förgås. Ideérna kan man inte få kunskap om
genom kroppen. Kunskapen måste ha kommit från en oförgängligare värld.
Idén vill Cicero kalla för urbild.
Insikten har alla människor möjligheter att nå om de vänds åt rätt håll.
Sokrates talar om att varandets glänsande punkt är det goda. Om individen
söker det goda får hon insikt. Men hon får inte isolera sig i det goda och i
insikten, utan hon måste gå tillbaka tillbaka till fångarna i grottan, dvs hon
måste hela tiden ha kontakt med sinnevärlden. För det är i sinnevärlden som
idévärlden visar sig, men endast om individen har sett idévärlden, dvs nått
insikt. Utan insikt kan hon inte se att skuggorna på muren beror på solljuset.
Genom att förstå idén om tingen förstår individen tingen i den synliga världen.
Platons grottliknelse bär på stor visdom byggd på Platons förvärvade
kunskap om sinnevärlden och hans idéer om idévärlden. En tolkning är att han
trots sin idealism är realist. Han tycks förstå att det inte är möjligt för en
människa att befinna sig enbart i idévärlden.
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När Platon berättar grottliknelsen konstituerar han sig som filosofen,
pedagogen, men också som en individ som genom att ha upplevt mycket bär
med sig stor visdom förvärvad genom sina egna erfarenheter.
*
Platons idélära är på så sätt en helhet, och är enligt min tolkning inte dualistisk,
även om han talar om två olika världar. Idéerna om tingen visar sig i den
synliga världen för den som har insikten om ideérna. Idéläran är inte antingen
eller, utan en helhet. Man kan välja att leva enbart i sinnevärlden och därmed
leva i okunnighet och man kan enbart leva i idévärlden utan kontakt med
sinnevärlden. Men Platon menar att individen måste vara i båda världarna för
att hon skall vara till nytta för samhället och för att göra den synliga världen
god. Platon talar om en och samma värld, fast om olika dimensioner i den.
Insikt är något gott för Platon, och skall komma människorna i ett samhälle till
gagn. Okunnighet är något som insikten skall råda bot på. Här skiljer sig min
tolkning från Ödmans och från andra uttolkare av grottliknelsen. Jag väljer att
pröva min tolkning mot Ödmans pga att han tolkat den utifrån ett pedagogiskt
perspektiv.
Ödman säger att verklighetsuppfattningen som liknelsen ger uttryck för utan
tvivel är dualistisk:
Det finns finns två världar, den ena är förändringens värld, en värld av illusioner,
den andra är idéernas värld, det verkligt varande och eviga, som endast den med
tillräcklig förberedelse kan skåda.331

Två radikalt motsatta uppfattningar möts. Min tolkning som går ut på att de
båda världarna ingår i en helhet. Platon säger själv att man inte kan stanna i
idévärlden utan måste kliva ner i sinnevärlden, för att vara till nytta för staten.
Kanske man kan tolka att det som Platon menar att den verklighet som han
lever är två världar, men att det skall vara en och samma värld. Den tolkning
som Ödman presenterar skulle kunna visa den rådande verklighetsuppfattning
under den attiska perioden och den tolkning som jag har gjort skulle kunna
presentera Platons önskan om hur det skall vara. Detta betyder att vi har tolkat
liknelsen utifrån två olika utgångspunkter, det som är och det som skulle kunna
bli.
Frågan är hur man skall tolka idéläran. Den tolkning Ödman gör är
densamma som jag själv gör. Han tolkar den som en helhetsupplevelse hos
läsaren, till skillnad från andra tolkningar. Ödman menar att man kan tolka
den bokstavligt eller som en analogi eller en liknelse. Om den tolkas
bokstavligt kan den förkastas. Om den tolkas som en bild kan den inte lika
enkelt förkastas. Den appellerar till oss på flera sätt, enligt Ödman;
intellektuellt, känslomässigt och moraliskt, vilket i vår upplevelse
331
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sammansmälter till en helhet. Till intellektet appellerar den genom att den
påminner oss om att det är nödvändigt att söka kunskap och att det är
nödvändigt att utveckla abstrakta begrepp. Liknelsen har sin främsta styrka i
en existentiell appell, menar Ödman: ”Känslomässigt erinrar den samtidigt om
det ouppnåeliga, om existensen inneboende orimlighet, den ständiga existentiella frustration som ligger i att drömmen om en slutlig sammansmältning och
förening med det verkligt varande, hur detta än manifesteras i vårt liv, befinner sig i en olöslig konflikt med vår avskildhet från andra och vår faktiska
begränsning”332.
Platon menar att insikten inte kan förvärvas. Alla människor har den redan
om de bara förstår åt vilket håll de skall rikta blicken. Individen förstår inte
alltid detta, varför hon skall få ledning av någon som fått insikten. Det är
enbart genom att försaka sinnevärldens behov och njutningar som hon kan se
sanningen och skilja det falska från det sanna.333 Den här typen av liknelse är
användbar i pedagogiskt syfte. Den illustrerar på ett mycket tydligt sätt vad
insikt innebär genom att låta liknelsen handla om kontrasterna mellan mörker
och ljus. Den visar också den begränsning som en insiktslös tillvaro innebär.
Individen ser ofta bara åt ett enda håll. Detta illustreras genom att fångarna i
grottan inte kan röra på huvudet. På samma sätt lever den insiktslösa individen,
som om hon inte skulle kunna röra på huvudet. Begränsningen illustreras också
genom att individen lever i en grotta och följaktligen inte vet någonting vad
som finns utanför den. Läsaren kan identifiera sig med hur det vore att leva
som en fånge i en grotta under de villkor som Platons fängslade människor
lever under i grottliknelsen334.
Man kan se en pedagogisk strategi i Platons sätt att lägga fram problemet,
för att få motparten att erhålla förståelse. Denna strategi är linjär, dvs den har
tre steg som utgör en helhet. Han börjar med en liknelse som relaterar till
läsarens förförståelse, dvs en intuitiv uppfattning av verkligheten. Det är en
liknelse som läsaren kan identifiera sig med. Sedan förklarar han liknelsen och
visar på så sätt läsaren hur liknelsen skall tolkas. Sedan sätter han detta i ett
kontext, i detta fall är kontexten undervisning och uppfostran. Denna pedagogiska strategi skall leda till inlärning i meningen förändra perspektivet att gå
från okunnighet till insiktsfullhet.
I grottliknelsen konstituerar sig Platon främst som en individ som har
möjlighet att överskrida verklighetens fångenskap
*
Myten om Atlantis berättas i Tiamios, i anknytning till den idealstat som
Sokrates tillsammans med sina bröder Glavkon och Adeimantos skisserar upp i
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dialogen Staten. På sätt och vis ger myten om Atlantis en vink om att Platons
idealstat är en utopi och att han själv är medveten om att den är det. Det är
Kritias som berättar om Atlantis och sätter den i samband med Platons
idealstat. Han berättar att ön var större än Libyen och Asien tillsammans.
Myten kan också ge en vink om att Platon berättar historien om Atens
uppgång och fall genom att använda sig av en redan existerande myt. Atlantis,
det stora och underbara konungariket vars makt sträckte sig långt geografiskt
kan ha motsvarat Aten. Det troliga är emellertid att han berättar en historia om
ett rike som verkligen gick under. Modern forskning har funnit stora likheter
med Mykene.
Atenarna på Atlantis visade mod och styrka och vann över angriparna, samt
räddade de folk som inte var underkuvade av slaveri och befriade alla andra
som befann sig innanför Herakles´ stoder. Om Platon tänker på ett krig i vilket
atenarna gick segrande ur, måste det ha varit kriget mot Persien i början av
400-talet.
Vad ville Platon mer än att befästa sin egen uppskisserade idealstat? Det är
svårt att svara på. I Kritias tas myten om Atlantis upp igen. Framställningen är
avbruten och det är svårt att riktigt få fram vad Platon egentligen vill få fram
med denna liknelse. Någon pedagogisk strategi liknande den i grottliknelsen
går inte att finna. Förklaringen och kontexten finns inte med. Det är svårt att
finna något samband mellan ön Atlantis och den långa föreläsning i naturfilosofi som framläggs.
Detta gäller både i Tiamios och i Kritias, vilka behandlar samma ämne och
innehåller samma personer som ingår i dialogerna, dvs Sokrates, Tiamios,
Kritias och Hermokrates. Pedagogiken i de båda dialogerna har karaktären av
föreläsningar även om det förekommer dialoger, men de är sparsamma. Den
pedagogiska strategin är enkelriktad, dvs en enkelriktad interaktion mellan
lärare och elev.
Det är Tiamios som föreläser. Platons avsikt med denna dialog kan ha varit
att få fram naturfilosofins tankegångar. Den utgår från världens skapelse och
om hur våra sinnen fungerar, om naturen, om ålderdom och död, om man och
kvinna mm. Platon frångår sina tidigare pedagogiska strategier och för en rent
förmedlande pedagogik utan förklaring och insättande i en kontext.
Platon konstituerar sig själv i kommunikation med naturfilosoferna i hög
grad. Det har egentligen inte så mycket med hans existentiella identitet att
göra, som att hans identitet som pedagog och filosof ger avtryck i berättandet
av den här liknelsen.
*
Till skillnad från myterna som presenterats tidigare är myten om domen efter
döden endast några sidor lång. Den finns med i dialogen Gorgias.
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Sokrates säger att myten kan reduceras till en fabel, men att det är en sann
historia335. Han refererar till Homeros som skriver en sång om hur Zevs,
Poseidon och Pluton fördelade sitt välde emellan sig, när de tagit över efter
Kronos. Då fanns en gudomlig lag och den innebar att den människa som levt
sitt liv rätt och fromt får komma till de saligas öar och bo långt ifrån allt ont,
medan den som levt orättfärdigt och gudlöst kommer till hämndens och
straffets boning med namnet Tartaros. Myten handlar om hur människorna
dömdes i livet. Zevs lovade att göra slut på detta, eftersom domarna
avkunnades på ett olämpligt sätt. De avkunnades oftast efter klädedräkten och
annat ytligt. Zevs menade att det fanns dåliga själar klädda i vackra kroppar.
Därför måste domen komma efter döden. Även domaren måste vara naken och
död. Endast då kan han se den nyss bortgångnas liv. Av denna myt drar
Sokrates en slutsats:
SOKRATES: [....] Och av denna drar jag följande slutsats. Döden är, tycktes de
mig, en skilsmässa mellan de två, kroppen och själen: ingenting annat. Men när de
ha skilts från varandra, bibehålla de var för sig i det allra närmaste samma
beskaffenhet som de hade under människans livstid. Kroppen bibehåller således sin
natur, liksom även alla intrycken av den vård den fått och de öden den genomgått
äro fullt tydliga.336[....] På alldeles samma sätt, Kallikles, tycks mig förhållande
vara även med själen. Allt framträder tydligt och klart i själen, när den har lösts från
kroppen: både människans naturliga anlag och de intryck hon fått genom alla sina
olika sysselsättningar. [....]337

När man läser Platons myt om domen efter döden så är det just antingen själ
eller kropp som gäller, men samtidigt finns det en överensstämmelse mellan
kropp och själ implicit i texten, dvs något underförstått. Det är inte möjligt att
tolka Platon på annat sätt än att han menar att om kroppen är ond så är också
själen ond och tvärtom. Så även om kropp och själ skils åt i döden, så avslöjar
en blick på kroppen hur själen har levt och tvärtom. På så sätt utgör kropp och
själ en helhet.
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Platons karaktärsdrag
En hermeneutisk textanalys och tolkning innebär att ett antal tolkningar läggs
fram, vilka sedan skall prövas i syfte att fastställa rimligheten i dem. Eftersom
jag utgår från att det är Platons själv som avslöjas i berättandet, går det att med
hjälp av annan forskning om tiden tolka vem han var i kommunikation med
andra och med samtidens kulturella uttryck. Något som skapade vissa karaktärsdrag hos honom.
En sammanfattande tolkning av vad genomgången gett är att Platon
konstituerar sig själv i relation till en pedagogisk verklighet som präglades av
motsättningar. Dessutom konstituerade han sig själv i relation till ett samhälle
som uppvisade två olika bilder av sig själv, en bild som är idylliskt och en bild
som skildrar idyll och elände beroende av vilken klass man tittar på.
Genomgången av hur han för kampen om pedagogiken med ordet som
vapen, kan visa att det troligen inte var speciellt enkelt att gå emot rådande och
väletablerade pedagogiska inriktningar. Genomgången av hans värld i relation
till atenarnas levnadsvillkor kan visa att det troligen inte var så svårt för Platon
att konstituera sig som en priviligierad individ. Åtnjutande av privilegier var
accepterat bland dem han umgicks med. Inte någon av de samtida filosoferna
och pedagogerna var egentligen för demokratin och/eller för slaveriets avskaffande, kvinnornas frigörelse och bättre levnadsvillkor för de fattiga.
Sofisterna ville att utbildning skulle gälla alla, men det framgår inte om detta
också gällde slavarna, kvinnorna och de fattiga.
Samhället präglades av gudatron. Den var starkt rotad, förmedlad genom en
traditionsbunden immanent pedagogik. Platons identitet präglades av den
genom hur han konstituerar sig själv i berättandet. Han relaterar sin egen
gudatro till speciellt Sokrates´ vilken han efterliknade och andras som han gick
emot. Han var för processioner under festivaler, men inte när de anordnades
av fel anledning.338 Med tanke på att han ser på det hela som ett spektakel339,
kan man inte tolka detta på annat sätt än att Platon var kritisk. Även om
spektakel i både den grekiska texten och i den engelska översättningen inte har
samma innebörd som spektakel på svenska språket har, ser jag hans användning
av ordet som kritisk. Speciellt när jag sätter ordet i relation till hela utsagans
innebörd. Den speglar att Platon inte ansåg att det fanns någon äkta känsla
bakom processionen för dess riktiga innebörd.
Även om det skulle vara Sokrates´ exakta ord han återger och inte sina egna,
så visar hans val av att skriva ner dem, att han i berättandet konstituerar sig
själv i kommunikation med Sokrates. Platon blev som den han valde att
sympatisera med, i det här fallet med Sokrates. Detta ger avtryck i hans
berättelser. Han framstår som en individ som såg på tillvaron med allvar. En
338
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procession var till för att ära gudarna och detta skulle ske med vördnad, inte
förknippas med show och spektakel.
Att Platon konstituerar sig själv genom kommunikation med andra, visar
också nedskrivandet av de stora antalet allmänna meningar och trosföreställningar som han valde att föra in i sina berättelser. Hur han förhåller sig till
dem visar det utrymme han ger dem i dialogerna. Allmänna meningar om
exempelvis kvinnan godtar han, men inte dem som han ser som falska föreställningar om filosofer. Han avvisar dem, genom att utförligt resonera kring
dem. Min tolkning är att han konstituerar sig själv som filosof, man och fri
medborgare, genom att han i berättandet godtar föreställningarna om kvinnan,
men inte dem om filosofer. Analys- och tolkningsmodell II:1 Platons själv, ger
tolkningen att hans senare självkonstitution får honom att ta till sig det som
stämmer överens med den tidigare självkonstitutionen.
Med utgångspunkt från modell II:1 går det att få fram hur Platon i sina
dialoger visar att det fanns ett intresse hos honom att försöka få människor att
förstå filosofen och hur fel de hade om honom. Föreställningar han uppfattade
som felaktiga upplevde han vara riktade mot honom som individ. Dessa hotade
hans egen identitet. Falska föreställningar om kvinnan var riktade mot någon
utanför honom själv, mot något som kan ses som främmande i hans identitet.
Men även frånvaron av kvinnligheten formade hans identitet. I sin kommunikation med trosföreställningarna om kvinnan var hon alltså frånvarande
och/eller främmande. Då han kommunicerade med enbart män (åtminstone i
hans dialoger och när det gällde offentliga frågor) så konstituerar han sig själv
som man, såsom manligheten uttryckte sig under den attiska perioden under
den grekiska antiken.
Till och med när han i Staten anser att en kvinna kan vara filosof och därmed jämställer kvinnan med mannen, så konstituerar han sig som man. Han
menar att hon inte skulle vara lika bra som en man. Han godtar de övriga föreställningarna om henne. Det är svårt att avgöra vilket allvar det låg bakom
hans tanke om att en kvinnlig filosof skulle kunna vara kapabel att styra idealstaten. En sådan nyordning skulle ha betytt att ledaren för staten inte skulle ha
varit en fri medborgare. Han skriver inte något om att ge henne medborgarskap. Det är märklig att frågan om vilka som hade rätt att få medborgarskap
inte tas upp till diskussion i Staten i samband med hans tanke om en kvinnlig
filosof läggs fram.
Att frågan överhuvudtaget inte tas upp till diskussion, kan ges följande naiva
tolkning. Sokrates var påverkad av Xanthippe och nämnde vid något tillfälle att
en kvinna kan vara filosof. Platon funderade överhuvudtaget inte på vilka
ändringar som skulle bli aktuella när det gällde frågan om medborgarskap.
Han införlivade Sokrates ord utan att reflektera. En annan mer rimlig tolkning
är att Platon var påverkad av Egyptens fria syn på kvinnan, när han skrev
Staten och skrev ner tanken utan att pröva den. Att han inte prövade den,
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liksom han inte prövade någonting som hade med kvinnan att göra, kan ha haft
att göra med att hans uppfostran och manlighet var mot kvinnan. Något som
ingick i den mentalitet han förvärvat.
Platon såg sig själv som pedagog i första hand och filosof i andra hand340.
Identiteten som pedagog konstituerades genom hans kommunikation med
Sokrates, med pytagoreerna och mot sofisterna. Genom att i dialogerna ställa
de båda första mot den tredje, skapar han en egen pedagogik i vilken han
konstituerade sig själv som en person som inte var sofist och aldrig skulle
kunna bli. Som filosof konstituerade han sig i kommunikation med naturfilosoferna och Sokrates, men främst med politiken. Speciellt gäller detta hans
filosofiska tankar som han redovisar i Staten, även då han talar om
undervisning. Den högre undervisningen syftar till att staten skall styras av en
filosof och den lägre syftar till undervisningen att invånarna skall ha
sysselsättning i linje med vilka de är födda till att bli341.
Genom användning av myter och liknelser konstituerar sig Platon som
fantasifull och skapande. Han visar sig genom denna självkonstitution vara
överlägsen andra genom att ge sig ut för att vara en person som hade inblick i
något högre än det vardagliga och vara ensam om denna inblick. Han konstituerar sig själv som en person som anser att kärleken är gudomlig, inte först
och främst sinnlig i Gästabudet. Kärleken är en manlig gud och har mycket lite
att göra med sinnligheten342.
Genomläsningen av dialogerna med avseende på hur han konstituerar sig i
kommunikation med andra och det andra, visar att Platon konstituerar sig som
en person som trots sin vilja att förändra tillvaron inte helt och hållet kunde
frigöra sig från den. Han konstituerar sig i kommunikation med andra, både
vad gäller det traditionella som det moderna sättet att se på saker och ting. Den
här tolkningen skulle kunna visa att hans självkonstitution inte skapades av ett
reflekterande förhållningssätt till det han mötte i livet och påverkas av, samtidigt som det visar att det han mötte i livet gav upphov till nya skapelser.
*
Platons tolkning av den verklighet som både han och andra levde i, visar sig
främst i att han berättar om verkligheten med sin tolkning av den som grund.
Hur han tolkar den har alltså att göra med hans självkonstitution. Tolkningen
som Platon gör utesluter visst och lägger till annat. Han gör verkligheten både
sämre och bättre samtidigt. Sämre genom att sätta fingret på det som är
moraliskt förkastligt, bättre genom att han utesluter det som inte passar in i
hans bild av hur världen skall se ut. Nygestaltning är att skriva en ny text på
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basis av en redan befintlig eller av andras och egna handlingar. I det här fallet
består nygestaltningen av den berättelse Platon skriver ner.
Platon tolkar verkligheten utifrån sitt själv på två sätt. En nygestaltning som
bär med sig möjligheten till att bli vad den ännu inte är och en som blir något
annat än vad den är. Genom att han beskriver andra människors handlande och
omgestaltar detta handlande med hjälp av sin fantasi i den gestaltning som hans
dialoger bildar, utför han en nygestaltning av verkligheten då han gör den till
någonting den ännu inte är, men som bär möjligheten med sig.
En annan viktig del i hans dialoger är Platons utelämnande av vissa företeelser, händelser och människor som bidrar till att en nygestaltning sker. Han
omvandlar verkligheten till att bli något annat än vad den är. Här kan man säga
att den är reducerad. Den är, men bär inte med sig möjligheten att bli vad den
ännu inte är.
Det är en viss skillnad mellan dessa båda nygestaltningar av verkligheten.
Att skapa någonting nytt, framlägga möjligheter till nya sätt att se på den visavi
att undanhålla, reducera och förneka är två företeelser som på intet sätt
behöver ha med varandra att göra, men kan ha det. De kan verka förstörande
på varandra, men i hans fall ser de ut som om de går in i varandra, men tidvis
verkar parallellt. Men man kan också säga att orsaken till reduceringen av
verkligheten i Platons fall är att han inte stod ut med människors handlande,
varför han förnekar att detta handlande existerade. Istället skisserar han upp en
värld som den skulle kunna se ut.
Förnekandet av kvinnorna, slavarna m fl handlar om en reducering av
verkligheten. En en reducering pga att det fanns kvinnor och slavar, men en
korrekt beskrivning pga att de inte ansågs något värda. De var inte värda att
figurera i hans berättelser. Om de inte fick vara med i offentliga sammanhang
och på gästabuden, så finns de heller inte med i hans dialoger.
Det är här som Platons existentiella identitet avslöjas i den nygestaltning han
gör. På samma sätt som läsarens värld nygestaltar den förståelse och förklaring
av textens värld som författaren lagt ut i texten gör också Platon. Den
förståelse av världen som Platon lagt ut i texten avslöjar också vem han var i
kommunikation med sin värld, inte bara den värld han levde i.
*
Att berätta om vems handlingar, innebär att man berättar vems livshistoria
säger Ricoeur343. Det handlande som jag här utgår från är främst Platons nedskrivande av andras handlingar, både dem som ligger till grund för gestaltningen och dem som är möjliga och framtida. Min tolkning av vem Platon var
utgår från hur jag har betraktat hans närvaro som författare och att det är
vissa karaktärsdrag som avslöjas i dialogerna. Utifrån hans karaktärsdrag har
jag sedan tolkat vem han var. Jag har också tolkat vem han var utifrån de
343
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ämnen som han uppehåller sig kring, eftersom dessa avslöjar hans intresse och
inre livsprojekt.
Frågan om hur människan skall leva är central i Platons skrifter. Vem var
då Platon som ansåg sig ha de rätta svaren på denna svåra fråga? Att döma av
hans självkonstitution verkar han ha varit motsägelsefull.
Han var man, fri medborgare i Aten och priviligierad genom sin aristokratiska bakgrund och hade samröre med statsskicket genom sina släktingar. Som
sådan handlade han.
Hans ord bör ha vägt tungt. Även om dessa inte skulle ha vägt tungt för
andra, så räckte säkert de tre kriterierna man, fri medborgare och priviligierad, för att han själv skulle tycka att hans ord hade ett stort värde. Åtminstone
tillräckligt stort för att han skulle kunna bestämma sig för att undervisa, låta
andra läsa sina dialoger och anse att denna sysselsättning låg i linje med hans
identitet. Förklarat i enlighet med Ricoeur bör hans själv, dvs hans existentiella
identitet ha gett honom en känsla av säkerhet och trygghet. Överlappningen
som skedde här mellan de olika identiteterna; självet respektive jaget bör ha
förstärkt denna känsla. En dialektik i meningen växelspel utan någon som helst
motsättning. Vad Platon var (jaget) harmonierade med den han blev (självet) i
kommunikation med andra och det andra.
De karaktärsdrag som jag har fått fram genom att titta på hur han konstituerar sig själv i berättande och tolkar verkligheten är följande. Rimligheten
i analysen av dessa karaktärsdrag kommer sedan att prövas.
Platon var gudfruktig, rättrådig och måttfull. De flesta av hans dialoger
handlar om gudar, om rätt och fel och om måttfullhet. De moraliska budskapen är legio. Det troliga är att han blev moralisk under lärotiden hos Sokrates, men det är inte säkert. Det finns inte några uppgifter om hur han uppfostrades. Han växte upp i en aristokratisk familj, men det går inte att få fram
om han redan från början lärde sig om moral i den och/eller om dessa
förstärktes som lärjunge till Sokrates. Han var allt detta, vilket vi känner till
genom att både Platon och Xenofon framhåller dennes förtjänster i det avseendet. Platon skriver i Breven att Sokrates var den rättrådigaste person som
någonsin funnits.344
Hela Platons produktion uppvisar tecken på att han var fantasifull och
skapande. Inte minst avslöjar hans metaforer och liknelser detta. På vilket sätt
förstärktes egenskaperna genom kommunikation med andra? Sokrates var
pedagogisk, filosofisk och förnuftig, men var han speciellt fantasifull och
skapande? Svaret på den frågan är avhängig vem som berättade liknelserna
som är nedskrivna i Platons dialoger: Sokrates eller Platon. Svaret går inte att
få fram, eftersom det inte går att ta reda på hur verklighetstrogna beskrivningarna av Sokrates är.
344
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Fantasifullheten och den skapande förmågan förstärktes snarare genom
Platons negativa upplevelse av sin samtid. De skapande egenskaperna fick
honom att försöka förändra en för honom oupplyst samtid, med moraliskt förfall, oförnuft och ondska. Han var också förnuftig, vetenskaplig och framtidstillvänd. Kommunikationen med Sokrates lyser igenom i Platons förnuft.
Vetenskapligheten får tillskrivas studierna i naturfilosofi och läroåren hos
pythagoreerna.
Platon var en mycket begåvad, bildad, social och öppen person. Han tilllämpade sin begåvning, han kommunicerade med andra och han var öppen för
nya ideér, om de inte alltför mycket stred mot hans övertygelser.
Striden mot sofisterna svärtar ner hans person, gör inte bilden av honom
lika positiv som den skulle ha varit om han inte i dialog efter dialog bekämpat
dem. Även de ännu inte helt utredda odemokratiska inslagen i hans verksamhet
svärtar ner bilden.
Platon var en upptagen och offentlig person. Han var dessutom modig i
denna offentliga roll. Han vågade stå emot sina släktingars påtryckningar om
att ingå i det statsskick som anklagade Sokrates och dömde honom till döden
och genom att han bytte ut en politisk karriär mot en pedagogisk. Modig, då
detta beslut troligen ledde till att han fick fly tillsammans med några av
Sokrates´ lärjungar till Megara för att undgå samma öde. Det troliga är ändå
att han inte löpte samma risk. Modet ligger främst i att han vågade bryta upp,
vågade gå sin egen väg och delvis bryta med sin aristokratiska bakgrund.
Hur är det då med förnekandet av det faktiska och utelämnandet av så
mycket av den verklighet som han delade med andra, vilket avslöjas i hans dialoger? Vem blev Platon genom detta handlande? En person som var ett barn av
sin tid eller en person som inte ville se? Kanske både-och?
Kan Platon ha ägt alla dessa karaktärsdrag som jag har tolkat fram i det här
avsnittet? Kan en individ äga så många olika karaktärsdrag? I den traditionella
forskningen om Platon får han oftast ett sammanfattande karaktärsdrag. Han är
ofta antingen-eller. Oftast ges två motstridiga bilder av honom. Dialogerna
skrevs under en lång tidsperiod. Platon kan ha hunnit ändrat karaktärsdrag.
Från att i ungdomen har varit öppen är det möjligt att han blev mer inbunden
på gamla dagar. Det är också möjligt att han strävade efter att utveckla vissa
karaktärsdrag i sin personlighet.
Karaktärsdragen omfattas av fem polariseringar. Dessa är framtidstillvänd konservativ, öppen - fientlig/förnedrande, fantasifull - förnuftig, mångsidig enkelspårig, och social - upptagen. En av dessa polariseringar fantasifull förnuftig kan inte ses som en helt äkta, utan som ett resultat av människors sätt
att kategorisera människan. Oftast beskylls en förnuftig människa för att vara
fantasilös och en fantasifull människa beskylls ofta för att vara oförnuftig. Här
definierar jag alltså fantasifull - förnuftig som en polarisering efter hur människor brukar värdera. Jag har svårt att se att fantasi och förnuft inte tillhör de
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motsatta sidorna på en axel. Allt har dock med hur man definierar fantasi och
förnuft. Jag återkommer till detta problem längre fram.
Om man börjar med att titta på Platons olika karaktärsdrag utan att
gruppera dem är det lätt att dra slutsatsen att det knappast handlar om samma
person eller att det handlar om en person som inte vet vilket ben han skall stå
på. Om man däremot tittar närmare på de olika karaktärsdragen och i vilket
sammanhang de framträder i dialogerna, ser man att det är möjligt att
gruppera dem i sedliga karaktärsdrag, intellektuella karaktärsdrag och sociala
karaktärsdrag.
De sedliga karaktärsdragen är gudfruktighet, rättrådighet, måttfullhet, mod
och vishet. De fyra sista benämns som de fyra kardinaldygderna. De här
karaktärsdragen framträder i samtliga dialoger på ett eller annat sätt. Ingenting
talar för att Platon var allt detta för att han i dialogerna pläderar för att andra
skall sträva efter att förvärva och äga dem. Läsningen av hans skriftliga
produktion i sin helhet har emellertid gett intrycket av att han levde efter att
vara både rättrådig och måttfull och att det inte enbart var något som han
skrev. Det finns ingenting i hans dialoger eller några vittnesbörd från någon
annan från den tiden, att han skulle ha levt ett promiskuöst liv och samtidigt
pläderade för ett sedesamt. Det finns alltså ingen motsättning mellan de sedliga
karaktärsdragen. De är i hög grad förbundna med gudstron, vilket betyder att
Platon inte brottades med religiösa tvivel.
Till synes framträder en motsättning när det gäller de intellektuella
karaktärsdragen. De är vetenskaplig, skapande, överskridande, bildande,
begåvad, enkelspårig, mångsidig, framtidstillvänd, förnuftig, dramatisk och
fantasifull. Motsättningen mellan karaktärsdragen upplöses när man ser att de
framträder inom olika områden: filosofi, pedagogik och litteratur. Platons
filosofi uppvisar karaktärsdrag som vetenskaplig, enkelspårig, förnuftig och
bildad. Hans pedagogik uppvisar karaktärsdrag som skapande, mångsidig,
fantasifull, begåvad, framtidstillvänd och överskridande. Hans litterära
produktion uppvisar karaktärsdrag som skapande, fantasifull och dramatisk.
Till synes framträder också en motsättning mellan de sociala karaktärsdragen. Dessa är öppen, fientlig, förnedrande, social, upptagen och konservativ. Här går det att se att motsättningen upplöses om man delar in dem efter
hur han låter Sokrates vara gentemot vänner, rapsoder och sofister.
Om man går igenom karaktärsdrag för karaktärsdrag som framträder i
Platons produktion och ser dem som ett uttryck för hans egna, går det inte att
sammanfatta honom i ett eller två karaktärsdrag. Om man ändå är tvungen att
sammanfatta Platon, så är det riktigare att fastslå att han var han en individ
som förhöll sig olika beroende av i vilket sammanhang han befann sig. Något
som inte alls är orimligt. Bakom varje enskilt karaktärsdrag kan det finnas ett
motsatt, beroende av vilket sammanhang det handlar om. Kärleksfull mot sina
nära och kära och hatisk mot sina fiender. Kravet att individen skall följa de
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kristna budskapet som säger att en riktigt kärleksfull människa skall kunna
förlåta den person som skadar någon annan, fanns inte under Platons tid.
Att det framträder så stora motsättningar mellan de olika karaktärsdragen i
dialogerna att de kan karaktäriseras som polariseringar, kan också ha att göra
med att det troligen inte fanns krav på att det i skrift skulle finnas samstämmighet mellan det som sägs på t ex sid 3 och på sidan 976, något som det
gör i nutid. Detta kan avslöja att tidens människosyn är annorlunda idag än vad
den var då. Då var det kanhända mer tillåtet att vara motsägelsefull. Min tolkning av Platons produktion som motsättningsfull kan beror på att jag är uppvuxen i en tid då det yttre och det inre måste stämma överens, då vetenskaplighet handlar om att förena istället för att acceptera motsättningar, då vi ser på
världen i termen antingen-eller istället för i helhet.
När jag tolkar Platon är det lätt att få honom till något som han inte var.
Min medvetenhet om tidens anda, bidrar till att jag här väljer att se honom som
en person som ägde hög social intelligens och handlade i enlighet med det
sammanhang han befann sig i.
Min förförståelse, min fångenskap i min egen tid och speciellt min skolning
till forskare gör det svårt för mig att se att någon kan vara både demokratisk
och odemokratisk. Jag kan inte säga att Platon var demokrat, heller inte att han
var anti-demokrat, eftersom han uppvisar både-och. Det finns ett vardagligt
krav, t o m ett vetenskapligt krav att jag skall hitta belägg för det ena eller det
andra. Vad jag har funnit är belägg för att han var både-och. Svårigheten
gäller frågan om vilket man skall lägga störst vikt vid, orden eller handlingen
eller orden och handlingen. Både orden och handlingen är kommunikationsstrategier, enligt Ricoeur345. Platon kommunicerar öppet mot demokrati i politiska sammanhang och kommunicerar genom sina handlingar och sin pedagogik
både implicit och explicit för demokrati. Orden och handlingen står i motsättning till varandra och det finns inte någon möjlighet att få dem att ingå i en
syntes. Han konstituerar sig själv som en individ som är både demokratisk och
odemokratisk.
Med utgångspunkt från den skolning jag har genomgått finns det bara en
tolkning som jag kan göra: Platon insåg inte att handlingen bidrog till att hans
lärjungar skolades till att bli demokratiska medborgare. Den vetenskapliga
skolningen får mig alltså att karaktärisera en person som okunnig, omedveten
och inkonsekvent. Något som strider mot Platons produktion i sin helhet.
Eftersom jag har undersökt och fokuserat på hans pedagogik sammanfattar jag
Platon med de karaktärsdrag som har haft den största betydelsen för att hans
pedagogik ser ut som den gör. Något som resten av avhandlingen kommer att
handla om.
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Förändringar i Platons livshistoria
Narrativ identitet beskriver förändringar av en persons identitet mellan två
tidpunkter. Genom att berätta hans livshistoria finns det möjlighet att förstå
pedagogiken. Livshistorien kan också förklara alla motsägande karaktärsdrag
genom den utveckling under hans liv identiteten genomgick. I kapitel två
redogör jag för att en person omedvetet kan förfalska sin livshistoria. När det
gäller Platon måste man dra slutsatsen att han faktiskt gör det. Inte minst visar
hans selektiva tolkning av världen och att han i denna tolkning inte visar att
han hade några relationer med kvinnor och slavar.
Jag berättar livshistorien här enbart med avseende på förändringar genom
att använda mig av två tidpunkter: hans födelseår 427 f Kr och hans dödsdag
347 f Kr och berätta om de händelser som måste ha förändrat den narrativa
identiteten som jag fokuserar på och bygger hans livshistoria på. Modell IIILivshistorien har använts. Det är förändringen av identiteten som skapar hans
livshistoria.
Redan 427 f Kr och framåt började Platon förvärva ett själv i kommunikation med sina föräldrar. Under de åttio år som förflöt från födelsedagen hände
mycket som förändrade Platon. Många människor, många intryck hemmavid
och utomlands, mycket läsning och undervisning, både sin egen och andras
präglade Platon.
Det finns stora och små händelser i Platons liv som kan ha förändrat honom
som individ. Mötet med Sokrates, värvad som dennes lärjunge, åren tillsammans med honom, den framväxande antagonismen mot sofisterna, Sokrates´
dödsdom och avrättning, byte av karriärmål, resan till Megara efter Sokrates
död, resorna utomlands, läroåren hos pythagoréerna, hemkomsten och startandet av akademin, rollen som undervisare och mästare, besvikelserna under
vistelserna på Sicilien är de stora händelserna. Begåvningen och den skapande
förmågan i relation till alla dessa händelser kan inte annat än ha förändrat hans
narrativa identitet och påverkat hur hans pedagogik såg ut. Händelserna hade
att göra med hans offentliga liv och hans plats i Aten. De små händelserna går
inte att få fram genom att enbart läsa dialogerna.
Platons livshistoria visar att han levde ett liv med många omvälvningar som
fick en genomgripande inverkan. Den första stora omvälvningen sätter jag i
samband med att Platon blev Sokrates´ lärjunge. Med tanke på Platons aristokratiska bakgrund och uppfostran inom den officiella utbildningspolitiken,
måste identiteten som Sokrates´ lärjunge ha förändrat honom på ett genomgripande sätt. Hos honom fick Platon lära sig att tänka själv, men främst fick
han öva sig i att lära känna sig själv. Enligt historiska källor så var inte Platon
den främsta av lärjungarna. Det var på äldre dagar som han blev det. Eftersom
Sokrates hade sjutton lärjungar är det sannolikt att Platon inte fick så mycket
tid att samtala med honom. Under den första tiden som Sokrates´ lärjunge satt
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Platon troligen mest och lyssnade på samtalen som fördes mellan Sokrates och
de andra lärjungarna.346 Åren som Sokrates´ lärjunge innebar säkert inte någon
framträdande plats i lärjungekretsen. Med tanke på, med vilken beundran
Platon skriver om Sokrates i Breven och på att han använder sig av honom i
sina dialoger, är det sannolikt att åren tillsammans med Sokrates och de andra
lärjungarna gjorde ett stort intryck på Platon. Den andra stora omvälvningen
sätter jag i samband med domen mot Sokrates, dennes avrättning och lärjungarnas resa till Megara. Denna omvälvning måste ha varit betydelsefullare
än alla andra. I Breven berättar Platon att vad de trettio tvingade Sokrates att
göra fick honom att dra sig bort från politiken. Han skriver, bl a, att han
fylldes av motvilja och bestämde sig för att dra sig tillbaka från det dåvarande
eländet347. När de trettio störtades och författningen förändrades fick Platon
nytt hopp. I stället drogs Sokrates inför rätta. Något som fick Platon att starkt
tvivla på om han skulle ägna sig åt statens styrelse348. Anledningen var främst
att det inte gick att lita på någon. För att kunna ägna sig åt statens affärer måste
man ha goda vänner och pålitliga kamrater349. Allt detta fick honom att inse att
det är den sanna filosofen som är den enda som kan styra en stat.
[...] Människornas släkten skulle aldrig, menade jag, komma att få slut på sina
lidanden, förrän antingen de äkta och sanna filosoferna vinna den politiska makten
eller de maktägande i samhället på grund av någon gudomlig tillskyndelse bliva
verkliga filosofer.[...]350

Platon berättar sin egen livshistoria under en viss period i sitt liv. Besvikelsen
över statens styrelsesätt fick honom att nå insikten om vem som var mest
lämplig att styra den. Det är han själv som förklarar varför han kom till den
övertygelsen. Däremot är det tveksamt om insikten kom i samband med
händelserna inom politiken eller om denna insikt kom till honom långt senare.
Troligen var det långt senare.
Utlandsresorna vet vi inte så mycket om, men för en ung man som nästan
inte rest någonstans utom i samband med att han var i militärtjänsten, måste
mötet med alla olika kulturer och levnadssätt förändrat honom. I vilket fall
gjorde pythagoreerna det. Skillnaden mellan innehållet i exempelvis de sokratiska dialogerna och i de övriga är stor vad gäller de stora trossystemen, själavandringen, naturfilosofin mm
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349 A.a., s. 7.325d.
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Det är sannolikt att Platon tillsammans med några av de andra lärjungarna
under den närmaste tiden i Megara sörjde Sokrates. I Faidon finns det en
notering att Platon är sjuk när Sokrates skall svepa giftbägaren. Detta är
talande. Att inte finnas med när en så betydelsefull person som Sokrates var
för Platon avslöjar att han troligen inte orkade närvara. Platon var sjuk, kanske sjuk av sorg. Kanske också modet svek honom.
Hemkomsten och inköpet av tomten och uppförandet av Akademin ser jag
som den tredje omvälvningen. Nu rotar sig Platon. Han är nästan fyrtio år
gammal. Han har rest i många år, studerat och sett mycket. Nu rotar han sig
och börjar att tillämpa sina kunskaper genom undervisning. Detta visar en
person vars identitet förändrats hos en ung sökande person till att bli en mogen
person med självförtroende som är redo att dela med sig av sin vishet.
Den fjärde omvälvningen var troligen då han insåg att hans pedagogik aldrig
skulle nå någon framgång, när han insåg att misslyckandet var ett faktum.
Under hela sin produktiva period närde han ett förakt mot sofisterna. Föraktet
måste ha blivit större när han upptäckte att deras undervisning nådde framgång.
Det kan vara lätt att tro att Platon under slutet av sitt liv blev mycket bitter
och uppgiven. Man kan tycka att hela hans livsverk gått om intet. Om dialogen
Lagarna verkligen skrevs av honom351 avslöjar innehållet i den att han utvecklades från den ålder då han skrev Staten. I Lagarna är han mer bestämd,
har lagt idealen på hyllan och menar att en stat måste styras genom lagar. I tre
böcker redovisar han lagarna för hur människor skall förhålla sig till gudarna
och vad som händer om de inte gör det.352 Det är möjligt att utläsa att han hade
hårdnat, men han kan ha mognat. Det finns dock inte några tecken på att han
hade gett upp.
Om uppgifterna om hans födelsedag och dödsdag stämmer levde Platon i
åttio år. Ett långt och händelserikt liv. Jag har funnit fyra omvälvningar som
kan ha haft betydelse för hur han utvecklade sig som individ.
Men det är inte bara förändringarna som syns, utan också det som var detsamma. Han närde en önskan om att få sin pedagogik accepterad. Han närde ett
förakt mot sofisterna. Han upphörde aldrig med att skriva om de fyra kardinaldygderna. Hans livsprojekt var i stort sett detsamma. Men yttervärlden
trängde sig på, bidrog till att förhoppningarna naggades i kanten. Han kanske
borde ha lyssnat mer på sin omgivning, tagit ”reson” och slutat att förfölja dem
som inte tyckte likadant.
Den historia som kan berättas om Platon ger en bild av en identitet som
genomgick förändringar. Det fanns perioder då han blev tvungen att omvärdera strukturerna i livet. När han träffade Sokrates, och när denne blev avrättad.
351

Det råder delade meningar om Platon verkligen skrev Lagarna, eftersom dialogen är olik alla
andra.
352 Lagarna, bok tio, elva och tolv, ss. 884a-969d.
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Då han inte kunde assimilera det nya utan genomgick en förändrad
omvärldsuppfattning. För övrigt ser det ut som om han behöll den identitet
som han utvecklade i kommunikation med Sokrates under resten av sitt liv.
Vilken mening hade då livet för Platon? För alla människor har livet någon
slags mening, men för vissa människor har livet en både kvantitativ och
kvalitativ mer betydelsefull mening, inte bara för dem själva utan för många
individer under samtiden och för dem som tar vid i framtiden. Det verkar som
om vissa individers handlingar är mer betydelsefulla, dvs har större mening än
vad flertalets människors handlingar har.
Att det är så, beror ofta på en slump. Människor föds med olika förutsättningar, i olika samhällsklasser och i olika samhällssystem som ger dem olika
chanser i livet. Man kan säga att detta tillsammans ger en individ en förutbestämd mening med sitt liv. Oftast konstituerar individen sig själv i överensstämmelse med denna mening.
Under den attiska perioden i Greklands historia fanns en föreställning om att
individens liv var förutbestämt. En slavs liv hade en mening som såg helt
annorlunda ut än vad den gjorde för en fri medborgare. Men inte ens alla fria
medborgares liv gavs samma mening. En fri medborgare som kom från en
aristokratisk miljö gavs en helt annan mening än den som kom från en hantverkarmiljö. De konstituerade sig själva i kommunikation med andra på olika
sätt. Det gavs inte mycket till övers för individens fria val. Men Platon gjorde
ett viktigt val i sitt liv som förändrade både hans och andras mening med livet
för mycket lång tid framåt i tiden. Att han kunde göra detta fria val hade
säkert mycket att göra med hans nära förbindelse med den regim som han
avvisade och kände avsky inför.
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Del tre
Pedagogiken i Platons dialoger

Kapitel fem
Dialogernas struktur och pedagogik som påverkan
Till skillnad mot den komplicerade process forskaren måste gå igenom för att
fånga Platons karaktärsdrag, är pedagogiken som den uttrycks i dialogerna
enklare att fånga. Här handlar det om att analysera och tolka det som står
skrivet. Problemet infinner sig när det gäller tillämpningen av pedagogiken på
Platons akademi. Som jag ser det uttrycker dialogerna en praktisk pedagogik
som inte går att lära sig genom teorin. Pedagogik är och utvecklas till stor del
genom tillämpning, i klassrummet, inte i teorin. Vad som utvecklas och lärs in
är bl a kommunikation och gruppdynamik och på vilket sätt dessa gynnar
respektive förhindrar inlärning. Mycket av det jag kommer att redovisa i det
här kapitlet är av den karaktären, vilket får mig att dra slutsatsen att Platon
praktiserade den på akademin. Även om han inte använde dialogerna i sin
undervisning, så framträder hans undervisning i dialogerna.

Kommunikation och intrig som pedagogisk påverkan
Hela kapitel fyra har beskrivit hur Platon påverkades av yttre faktorer och hur
denna påverkan skapade vissa karaktärsdrag hos honom. Vem han var har
betydelse för hur han för fram sin pedagogik och hur den ser ut. Det är hans
pedagogik som jag kommer att beskriva i det här kapitlet. Först kommer jag
att redovisa hur dialogernas struktur ser ut och hur pedagogik som påverkan
sker genom denna struktur.
Avsnittet kommer att handla om kommunikation och intrig och på vilket sätt
dessa har att göra med pedagogik som påverkan hos Platon. Den utgår både
från hur dialogerna är strukturerade, hur samtalen förs och den dramatisering
som har utförts. Platons sätt att skriva dialogerna, visar ett inflytande från den
tradition skrivandet av tragedier och fabler följde, från Sokrates samtalsmetod
och från det demokratiska styrelsesättet. Man kan säga att den påverkan som
Platon internaliserat visar sig hur han använder sig av dialogerna för att
påverka andra. Hur medveten han var är svårt att få bekräftat.
Analysfrågorna riktar in sig på hur kommunikationen ser ut i dialogerna.
Under den fokuserade läsningen utgick jag från följande frågor: Vilken typ av
dialoger finns det? Vilka kommunicerar i dialogen? På vilket sätt kommunicerar samtalsdeltagarna? Hur ser kommunikationsmönstren ut? Vem dominerar
samtalet? Vilka roller finns det? Hur beskrivs karaktärerna? Andra frågor
gäller gemensamt kunskapssökande och medvetandegörande av föreställningar
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mm. Ett gemensamt kunskapssökande kan ske på olika sätt utifrån vilken
innebörd man lägger in i begreppet gemensamt. Vad i Platons skrifter visar det
gemensamma kunskapssökandet? Om pedagogiken innehåller inslag av medvetandegörande avslöjar detta dess karaktär. Var Platon villig att medvetandegöra sina lärjungar om de fördomar och trosföreställningar de förvärvat
genom en immanent pedagogik?
*
Under den första fokuserade läsningen tittade jag på vilken form dialogerna
hade. Jag fann att det finns olika former beroende av i vilket sammanhang
personerna i dialogerna befinner sig, dvs om de talar enskilt eller offentligt.
Den första grova indelningen består av fyra former. Dessa är 1) privata dialoger, vilka karaktäriseras av att det endast ingår två eller tre personer och att
samtalet sker i någorlunda avskildhet, före eller efter en sammankomst som ett
gästabud. De privata dialogerna är Faidros, Kriton, Euthyfron, Menon,
Hippias Minor, Ion, Staten, Statsmannen, Alkibiades, Lagarna, Menexenos och
Filebos, 2) offentliga dialoger, vilka karaktäriseras av att det är många personer inblandade i samtalet, som har en publik. De offentliga dialogerna är
Laches, Karmides, Protagoras, Gorgias, Lysis, Tiamios, Kritias, Sofisten och
Parmenides, 3) offentliga tal , vilka karaktäriseras av att det är en talare och en
stor publik - Sokrates försvarstal och 4) återberättade dialoger, som karaktäriseras av att det är två som träffas efter en stor händelse och en av
personerna återberättar vad som har utspelat sig och vad samtalet handlat om.
De återberättade dialogerna är Faidon, Gästabudet, Evtydemos och Teaitetos.
Ganska snart under läsningen fann jag att även om en dialog inte är den
andra lik, så finns det vissa gemensamma pedagogiska drag hos dem. Den mer
detaljerade indelningen utgår från dessa drag. De framträder hos formerna
utifrån hur deltagarna kommunicerar med varandra och utifrån vad de
samtalar om, som det är beskrivet i dialogerna. Det pedagogiska mönstret som
är tydligast i de privata dialogerna visar på en avsikt att lära ut hur man för ett
samtal och hur man diskuterar. I de offentliga dialogerna finns en avsikt att
lära ut det man lär sig i de privata dialogerna samt hur man disputerar och i de
återberättade dialogerna en avsikt att lära ut hur man återger ett offentligt
samtal. Det sistnämnda samtalet innehåller även ett privat samtal, eftersom det
innehåller endast två personer, den ena som berättar och den andre som
lyssnar. Dialogerna kommunicerar om hur man kommunicerar, de har en
metakommunikativ karaktär. Genom att studera kommunikationsmönster
(KM353) kan man få ut en hel del information om samtalsdeltagarnas möjlighet
353

Tydliga skillnader mellan KM visar resultaten från forskningsprojektet Filosofi med barn.
Kommunikationsmönstret i försöksklassen, vars elever haft filosofilektioner två gånger i
veckan i årskurs 1-3, skiljer sig starkt i årskurs 6 från klasser som aldrig haft filosofi. Eleverna
i den kontrollgruppen som försöksklassens KM jämfördes med, är verbala och är uppvuxna i
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att hävda sig gentemot samtalsledaren. Ett KM visar hur ett samtal uppkommer, fortskrider och vad det handlar om. Det visar på vilket sätt samtalsdeltagarna har möjlighet att delta på lika villkor och om de kan föra ett samtal
om ett ämne och fördjupa det med argument, frågor och olika perspektiv.
Samtalet blir mer fruktbart än om de inte kan det. Om ett KM är dynamiskt
finns det goda skäl att tro att samtalsdeltagarna kommer fram till gemensamma
upptäcker som kan leda till för dem ny kunskap. Det finns goda skäl att tro att
många fler har chans att uttala sig och bidra med sin del. Inte något av de KM
som finns i Platons dialoger uppvisar samma dynamik som försöksklassen hade
i projektet Filosofi med barn. Ett skäl till detta kan vara dialogerna är
redigerade och tillrättalagda, så att de skall vara läsbara. De är inte forskningsmaterial som avser att visa ett skeende under en viss tidpunkt.
Vad dialogerna visar är Platons val av samtalsdeltagare, rollfördelning och
utveckling. Valet behöver inte ha varit godtyckligt. Det troliga är att han följde
samtalskulturen i Aten.
Dialogerna uppvisar tydliga KM. De visar hur många som deltar, vilka som
talar med varandra, hur ofta de yttrar sig och vilka som dominerar samtalet.
Man kan också anta att det är möjligt att se om det visar ett demokratiskt eller
odemokratiskt förhållningssätt. Om någon talar ofta och länge och de andra
svarar kortfattat eller inte alls, kan det tyda på att samtalet är ojämlikt. Men
det behöver inte tyda på det, eftersom den som svarar kortfattad kan vara en
lärare som förhör läxan eller som styr en diskussion genom att bekräfta eller
inte bekräfta argumenten från de övriga samtalsdeltagarna. I Platons skrifter
har KM olika utseende och är beroende av vilken typ av dialog det handlar om.
I de privata dialogerna ser oftast KM ut på så sätt att samtalet är riktat åt
båda håll, även om det är Sokrates som är den dominerande samtalspartnern.
Likadant gäller när det är tre personer med, fast den tredje parten kan vara
mindre aktiv.
Det är Sokrates som styr samtalet och den andra parten har inte speciellt
mycket att komma med än att svara ja, javisst, naturligtvis eller nej. Det kan då
tyckas vara ett odemokratiskt präglat samtal, eftersom det är den som har
elevrollen som bekräftar att den som har lärarrollen har rätt i det han säger.
Vissa av dialogerna uppvisar detta, t ex Hippias Minor och Ion, men det finns
dialoger där den privata konversationen är mer demokratisk. De båda
deltagarna varken bekräftar eller inte bekräftar vad den andra säger, utan
kommer med egna argument, t ex i Lagarna och i Protagoras. Fast i nästan alla
akademiska hem. Trots deras goda argumentationsteknik är deras KM statiskt och
konventionellt. Eleverna talar enbart med försöksledaren. Deras argument är förankrade i deras
egna erfarenheter. Försöksklassens elever är mindre verbala och är inte uppvuxna i akademiska
hem. Trots detta är deras KM mer dynamisk och okonventionellt. Eleverna talar med varandra,
de ifrågasätter försöksledarens argument, de kommer med argument som inte är förankrade i
deras egen erfarenhet.
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dialogerna får Sokrates rätt till slut, vilket grumlar intrycket av att den
tidigare dialogen präglas av ett demokratiskt förhållningssätt. Demokrati handlar emellertid inte enbart om rättigheten att få rätt. Den handlar i högsta grad
om rätten att yttra sig.
KM i offentliga dialoger och i offentliga tal ser lite olika ut. KM kan vara
dynamiskt utan att vara det. Sokrates talar med en och en av de fyra personer
under olika tidsperioder. Om KM visar ett demokratiskt eller odemokratiskt
förhållningssätt beror på hur deltagarna samtalar med varandra. Det som
gäller under de privata dialogerna gäller även här. Offentliga tal uppvisar ett
odemokratiskt KM eftersom talaren styr.
I KM i de återberättade dialogerna i vilket en offentlig dialog ingår som
återgiven berättar en person och den andra lyssnar. Att bestämma om det motsvarar ett demokratiskt eller odemokratiskt samtal faller på sin egen orimlighet. Här handlar det om att lyssnaren inte kan styra vad den andra skall berätta.
Han vet inte vad som skall berättas och kan därför inte komma med något
annat än frågor om det som är oklart. Det är överhuvudtaget inte någon äkta
dialog, utan en kommunikation som är riktad åt ett håll.
Den sista indelningen handlar om roller. Inom gruppdynamiken har rollerna
stor betydelse, eftersom de visar utvecklingen i en grupp, beroende av vilka
roller som gruppmedlemmarna har354. Detsamma gäller rollernas betydelse i
ett drama eller i en dialog, eftersom de är grunden för händelseförloppet,
intrigen eller samtalet. De olika rollerna interagerar med varandra och skapar
på så sätt ett kommunikationsmönster. Rollerna har var och en sin speciella
betydelse som bidrar till dramats eller dialogens helhet och speciella karaktär.
Skillnaden är att i ett drama är det någon som har iscensatt det hela i syfte att
nå effekt.
Under min läsning fann jag åtta olika roller. Snart fann jag att en och samma
person kan inneha flera roller, men att personerna oftast är tilldelad en enda
roll. Sokrates kan förfoga över både huvudrollen och lärarrollen samtidigt,
men oftast är rollerna statiska, vilket ger statiska kommunikationsmönster.
Inom gruppdynamiken sägs det att en person oftast har en och samma roll i en
grupp355 . Däremot behöver inte samma person ha samma roll om han är med i
flera dialoger, precis som inom gruppdynamiken. Om en person är passiv i en
grupp, kan hon vara aktiv i en annan grupp356 .
Den person som innehar huvudrollen är den som bär upp samtalet. Han står
oftast för det rätta, men behöver inte göra det. Oftast är det Sokrates som
innehar huvudrollen. I många dialoger delar han den emellertid med andra.
Ibland är det andra som har den. Huvudrollen har den som talar mest och som
354
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andra talar med. Den står i fokus. Om Sokrates inte talar hela tiden utan är
osynlig ett tag, förs han förr eller senare in i samtalet av någon av de andra.
Den som innehar birollen är oftast någon som är i sällskap med Sokrates eller
som möter denne och bjuder in honom på ett samkväm. Han är oftast med i
början och i slutet av dialogerna. Ett exempel är när Evdikos inleder med att
säga: Varför säger du ingenting Sokrates efter detta långa tal av Hippias?357
Därefter säger han inte så mycket mer i dialogen. Den som innehar elevrollen
är ofta mindre kunnig och oftast ung eller också är det en slav som i Menon.
Det är den person som skall lära sig av Sokrates och/eller som förändrar sin
ståndpunkt. Den som innehar elevrollen säger inte så mycket, utan bekräftar
mest vad Sokrates eller någon annan som har huvudrollen säger. Det vill säga,
han säger, ja, eller nej, javisst eller Alldeles så, som slaven i Menon. Lärarrollen innehas oftast av Sokrates, men ibland kan den övertas om han tillåter
detta.
De roller som en person i bakgrunden kan ha är följande. Uppstickarrollen
har oftast den som kommer med kontroversiella inlägg eller den som vill ta
över en av deltagarnas roll. Oftast driver Sokrates gäck med uppstickaren, är
ironisk och spelar ut hela sitt register. Ett exempel på en uppstickare är Polos i
Gorgias. Samordnarrollen har den som stillar heta känslor eller som
sammanför Sokrates med andra. Betraktarrollen finns oftast med i de återberättade dialogerna. Funktionen betraktaren har är att stå utanför samtalet och
kommentera vad som händer. Kritikerrollen innehas ofta av någon annan än
Sokrates. Istället är kritiken riktad mot Sokrates, men han kan kritisera sofisterna eller eleven. Oftast är det sofisterna som innehar denna roll. I Gorgias
utsätts Sokrates för kritik av Kallikles, men också av Hippias.
Huvudrollen och birollen är överordnade Lärarrollen som också kan ha en
Kritikerroll. Elevrollen har inga underordnade roller. Däremot kan elevrollen
också vara huvudrollen, men det är undantag från regeln. Det är ofta Sokrates
som gör sig själv till lärjunge. Birollen är överordnad fyra andra roller som är
uppstickarrollen, kritikerrollen, betraktarrollen och samordnarrollen. Kritikerrollen kan även en huvudrollsinnehavare ha.
Jag fann också att de olika figurerna har speciella karaktärer. Karaktärernas
uppgift i ett antikt drama eller en i platonsk dialog är att levandegöra figurerna. De beskrivs utifrån sina egenskaper, sitt utseende eller speciella karaktärsdrag. Karaktärerna får oftast stå för kontrasterande drag och egenskaper i
Platons dialoger. De är inte sammansatta utan förenklade. På så sätt liknar de
platonska dialogerna vår tids såpoperor.
Under arbetet med att försöka finna vilka karaktärer som finns beskrivna i
dialogerna fann jag en liten skrift, skriven av Theofrastos med titeln
Karaktärer358 . Theofrastos levde mellan 370-285 f Kr och föddes på ön
357
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Theofrastos, 1996, Karaktärer, Göteborg, Bokförlaget fyra krumelurer.
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Lesbos. Hans födelsenamn var Tyrtamos, men Aristoteles kallade honom
Theofrastos som betyder den som tänker och talar gudomligt. Som vuxen
övertog han Aristoteles´ skola Lykeion. Han skrev upp till 200 arbeten av vilka
man känner till titlarna. Endast skriften Karaktärer finns bevarad. Man tror att
verket är skrivet omkring 319 f Kr, men man har inte lyckats utröna varför
det skrevs.
Karaktärerna uppgår till 30 stycken och dessa är Ironi, Smicker, Pratsjuka,
Bondskhet, Förbindlighet, Bekymmerslöshet, Talträngdhet, Ryktessmidande,
Skamlöshet, Snålhet, Anstötlighet, Oläglighet, Entusiasm, Dumhet, Vresighet,
Vidskepelse, Kverulans, Misstänksamhet, Osnygghet, Taktlöshet, Fåfänga,
Knusslighet, Skrytsamhet, Arrogans, Feghet, Maktfullkomlighet, Gubbighet,
Baktaleri, Lymmelns beskyddare och Girighet.
Eftersom Theofrastos skrev Karaktärer långt efter Platons död har inte
Platon inspirerats av honom. Hans skrift kan tyda på att uppdelningen av
karaktärerna fanns även då Platons skrev sina dialoger. Förutom att vissa av
Theofrastos karaktärer även går att finna i Platons skrifter, speciellt Sokrates
karaktärsdrag - Ironi, Smicker, Osnygghet, Fåfänga, osv, finns fem karaktärer
som förekommer mer eller mindre genomgående i dem som inte går att finna
bland Theofrastos karaktärer.
Dessa karaktärer är den vise (tilldelas för det mesta Sokrates), den högmodige (ex. Hippias), den fåfänge (ex. Hippias och Polos), den mindre vetande
(ex. Menons slav) och den allvetande narren (Evtydemos).
Det är naturligtvis svårt att veta vilken intention Platon hade med rollerna
och karaktärerna. Likaledes om de användes medvetet av honom för att få
Sokrates att framträda som vis och fulländad. Det troliga är ändå att han använde dem medvetet för att få ut sitt pedagogiska budskap. Rollerna och
karaktärernas funktion ingår i ett för samtiden väletablerat mönster.
Vilken intention Platon än hade, har både roller och karaktärer en pedagogisk funktion i dialogerna. De kontrasteras mot varandra, men främst kontrasteras de mot Sokrates budskap. Detta bidrar till att man kan anta att läsaren
förväntas anta dennes, eftersom de andra budskapen inte bör antas. Man kan
ställa sig frågan: Varför skulle Platon ha velat att läsaren skulle ha antagit ett
budskap som den fåfänge Hippias eller den allvetande narren Evtydemos
framfört, då han framställer dem på ett så negativt och nedlåtande sätt? - och
fråga sig om det inte är ganska orimligt att dra slutsatsen att Platon inte var
medveten om hur något skulle uppfattas av en läsare.
Dialogerna påminner om de klassiska sagorna eller nutidens såpoperor, i
vilka läsarna alltid förväntas anta den goda sidan och förkasta den onda sidan
och oftast gör det. Den pedagogiska strategin följer mottot - för att lära sig vad
gott är, måste man lära sig vad riktig ondska är. Karaktärerna blir på så sätt
redskap för att föra fram en speciell moralisk uppfattning. De verkar också ha
till uppgift att både roa och häckla. Theofrastos karaktärer har övervägande
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negativa drag, uttalade med en ton av humor och elakhet över den som
eventuellt äger en eller flera av karaktärerna. På samma sätt använder sig
Platon av de olika karaktärerna. Plutarchos, den romerska tidens hävdatecknare, nämner Platon som ”the comic poet” i sin historia om Perikles359 . Att
Platon karaktäriseras som den komiska poeten kan ha att göra med att han
framställer personerna i dialogerna på ett humoristiskt sätt. Det är möjligt att
Platon inte hade någon annan intention än att vara underhållande, vilket dock
inte är troligt med tanke på de ämnen han tar upp. Det komiska innehållet
fråntar ändå inte dialogernas deras pedagogiska uppläggning. Snarare förstärks
den av komiken. Det är, som jag tidigare framfört, svårt att tro att Platon
omedvetet betonade Hippias karaktärsdrag och som en konsekvens av detta
framhöll Sokrates förträfflighet.
*
Kommunikation och socialt samspel kan ses som en helhet i interaktionen
mellan två eller flera personer. Till skillnad från det sociala samspelet, vilket
kan ses som den icke-verbala kommunikationen, som sker mer eller mindre
synligt och naturligt mellan människor360 kan den verbala kommunikationen i
viss mån styras. I arbetet med att undersöka den skildrade kommunikationen i
dialogerna är jag begränsad till vad Platon har bestämt att deltagarna skall säga
i dem. Det sociala samspelet (den icke-verbala kommunikationen) går inte att
få fram, eftersom ett sådant måste observeras för att kunna synliggöras.
Tidigare har jag tagit upp dialogernas metakommunikativa karaktär. Genom
hur olika KM ser ut, framträder olika typer av kommunikation. Jag kommer
här att uppehålla mig vid metakommunikation och kommunikation. De teorier
jag har inspirerats av är de som har intersubjektivitet som ett centralt begrepp.
Främst kommer jag stödja mig på den tyska sociologen Jürgen Habermas
kommunikationsteori.
Dialogerna har alltså olika KM, vilka innehåller ett visst antal deltagare och
ser ut på olika sätt. Utseendet avslöjar till viss del, vilken typ av samtal det rör
sig om. Under ett privat samtal med få deltagare, är det möjligt att tala länge
och djupgående, medan det oftast blir kortare inlägg och ytligare när många
deltar. När man analyserar dialogerna är det alltså inte endast intressant att
veta vad personerna talar om och hur de talar om det, utan också hur de
kommunicerar med varandra. Ur pedagogisk synvinkel är detta viktigt, eftersom samtalet är en källa till kunskap om världen. Deltagarna kan lära sig av
varandra att se på ett fenomen på olika sätt och därigenom komma fram till
gemensamma referensramar.
Ett samtal överskrider själva deltagandet, som gäller både åhörare och
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deltagare på olika sätt. De bär med sig information till åhörare eller som i
detta fall till läsare av Platons dialoger. En information som deltagarna inte
får. De kan inte se samtalet i sin helhet eller utifrån, när de är i samtalet. En
platonsk dialog ger information om och avser att lära ut hur man för ett
samtal, hur man disputerar och hur man återberättar ett samtal, vare sig Platon
menade att göra det eller inte. Man kan därför se dialogerna som
metakommunikativa i meningen kommunikation om kommunikationen. Denna
definition får inte förväxlas med Batesons´ definition361 på metakommunikation som har helt andra utgångspunkter. Han undersöker den mer eller
mindre omedvetna dimensionen, i syfte att få fram att ett verbalt och ett ickeverbalt budskap är inkongruenta. Till skillnad mot Bateson skulle metakommunikation, utifrån ett intersubjektivt perspektiv, kunna beskrivas som
kommunikationen om den obeskrivbara upplevelsen, i vilken två människor
når varandra. Inte enbart ett budskap från en person till en annan, utan snarare
ett budskap som finns i relationen och som de båda delar. En ömsesidighet, dvs
en dialektisk interaktion, i vilken båda parter i ett samspel aktivt påverkar
varandra362 . Denna interaktion befinner sig mer eller mindre i en omedveten
dimension.
Den medvetna dimensionen av detta samspel är märkbar i Platons dialoger.
Den som frågar är beroende av den som svarar, genom den bekräftelse motparten ger frågaren. Det finns en ömsesidighet mellan frågaren och svararen.
Metakommunikationens icke-verbala budskap går inte att få fram av samma
skäl som det inte går att observera det sociala samspelet.
Min tolkning är att vad som gäller övergripande, vare sig metakommunikationen är medveten eller mer eller mindre omedveten är att den som
metakommunicerar tar ett steg bort från den kommunikativa situationen. På
den medvetna nivån reflekterar dessutom individen över vad som har sagts
eller över hur budskapet skall tolkas. I och med att personen sedan deltar i
361
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samtalet igen kan betydelsen av meta vara ”bortom”. Subjektet har nått en
förståelse som ligger på andra sidan av själva deltagandet. Subjektet byter sida
och sätter sig in i hur kommunikationen uppfattas från ett annat håll.
Det är skillnad mellan en intuitiv respektive reflektiv kommunikation, som
jag ser det. Mellan det intuitiva och det reflektiva inom människan
förekommer ett växelspel, dvs en interaktionistisk process363 . I en kommunikativ situation går vi ifrån och reflekterar över vad som sagts eller skall sägas i
syfte att se om det som sagts överensstämmer med det vi intuitivt uppfattade då
något uttalades. Därefter går vi tillbaka till ett deltagande i samtalet. Vi är s a s
i kommunikationen och”bortom” den i ett ständigt växelspel.364 Vi är bortom
den då vi metakommunicerar. Då vi är i kommunikationen är vi inte medvetna
om vilken innebörd det sagda har för mottagaren, förrän denne svarar365 .
Interaktionen och därmed kommunikationen mellan parterna är dialektisk,
där det intuitiva och det reflektiva samspelar.
I de privata dialogerna i Platons skrifter kan det förekomma envägskommunikation i vissa partier, då motparten endast svarar ja eller nej, men då
dessa ja och nej står för ett bekräftande eller ett förnekande av det motparten
säger, förekommer en dialog som är av dialektisk karaktär. Det kan också
förekomma olika slag av kommunikationsmönster i samma dialog, men är
oftast ett och detsamma. Den tredje parten i en dialog kan vara mer eller mindre aktiv. I en offentlig dialog är det oftast Sokrates som talar med tre personer, men med var och en, under olika tidpunkter.
Kommunikation mellan individer (subjekt) försiggår på flera plan och kan
liksom metakommunikation förekomma på en såväl medveten som omedveten
nivå, såväl verbalt som icke-verbalt. Här kommer jag att fokusera på den
medvetna och den verbala kommunikationen som försiggår intersubjektivt, bl a
med utgångspunkt från Habermas kommunikationsteori. Varför jag valt
Habermas beror på följande.
De kommunikationsmönster som framträder i Platons skrifter kan vara
resultat av en omedvetenhet hos Platon. Det vill säga, att han använde sig av
tidigare sätt att skriva dialoger utan att ha något mål med dem. Det troliga är
ändå att det var Platons intention att lära ut till sina lärjungar hur de skulle
kommunicera. Den attiska periodens samhälle byggde på muntlig kommunikation. Eftersom Platon genom dialogerna kommunicerar om hur man kommunicerar, blir de av metakommunikativ karaktär. Dialogerna kan också avslöja hur antikens fria män kommunicerade med varandra. Platons dialoger är
av offentlig karaktär i samtalet, även om många dialoger är privata och endast
består av två deltagare utan publik. Samtalen berör inte privatlivet utan det
offentliga livet. Pedagogiken i Platons skrifter står på så sätt i förbindelse med
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det attiska samhället. Hans lärjungar skulle verka i det offentliga och påverka
samhällsutvecklingen.
En reflektion som jag gör utifrån projektet Filosofi med barn är att det är
också möjligt att Platon använde dialogerna för att behandla filosofiska frågor
för att redan han uppfattade att detta ger resultat. Ett av resultaten som
projektet kom fram till var att eleverna i försöksklassen, efter att ha haft
filosofi regelbundet i lågstadiet, kommunicerade bättre i årskurs 6 än vad
övriga klasser gjorde, vilka inte haft eller haft filosofi endast sporadiskt366 .
Eleverna i försöksklassen kunde kommunicera om sådant som står långt från
12-åringarnas här- och nutillvaro, t ex om tidsresor, på ett mer abstrakt sätt.367
Enligt Habermas är kommunikationsprocesser sådana som ”[....] företas i avsikt att nå samförstånd med en deltagare och att utöva inflytande på honom,
dvs att kausalt framkalla något hos honom”368 . Inte bara hos Platon kan man se
denna strävan efter samförstånd, utan även hos Xenofon i Anabasis - Kyrosexpeditionen i vilken han beskriver hur krigförarna försöker att få igenom
strategier mm genom att nå samförstånd med männen de ledde.369 Även Perikles tal till atenarna i början av kriget mellan Sparta och Aten då han blev anklagad för att ha förargat gudarna och dragit pesten på atenarna, genomsyras
av samförståndstanken. Perikles försvar är att alla var överens om att starta
krig med Sparta.370
Samförståndet som Habermas371 talar om skall mynna ut i en intersubjektiv
gemenskap av ömsesidig förståelse, gemensamt vetande, ömsesidigt förtroende
och inbördes överensstämmelse. Allt detta skall uppnås genom talets giltighet.
Detta ställer vissa krav på talaren, dvs vissa giltighetsanspråk ställs på talaren372 . Samtalet skall vara rationellt.373 Sokrates´ samtalsmetod är ett rationellt
samtal byggt på en strävan efter ömsesidig förståelse mellan deltagarna, vilka
skall erhålla ett gemensamt vetande. I många av Platons dialoger söker
Sokrates samförstånd med samtalspartnern, oftast innan samtalet startar.
366
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Habermas menar att samförståndet innebär att deltagarna skall acceptera ett
vetande som giltigt, dvs som intersubjektivt bindande. När detta sker binds interaktionsdeltagarna ömsesidigt till varandra genom delade övertygelser.374
Svaren ja, javisst Sokrates! i Platons dialoger visar att samtalspartnern bekräftar, inte endast att Sokrates har rätt, utan också att han vill komma fram till ett
gemensamt vetande. Redan i initialskedet av samtalet har han accepterat
samförståndstanken. De skall tillsammans försöka komma fram till ett svar på
vad exempelvis rättvisa är. Även om detta är ett starkt inslag hos Platon, är det
svårt att bortse från att Sokrates verkar utöva inflytande på samtalsdeltagarna
och Platon genom att ge Sokrates denna makt, utövar inflytande på läsaren.
Habermas menar att det inte finns något samförstånd om detta KM dominerar
mellan två eller flera parter i ett samtal.
Ur deltagarnas perspektiv kan ett samförstånd inte påtvingas, inte påläggas den ena
sidan av den andra - vare sig instrumentellt, genom omedelbar intervention i handlingssituationen, eller strategiskt, genom resultat kalkylerande påverkan av motspelarens hållning. Visserligen kan ett samförstånd vara objektivt framtvingat eller
inducerat; men vad som uppenbart uppnås genom yttre inverkan, genom belöning,
hot, suggestion eller bedrägeri kan inte subjektivt räknas som samförstånd. Det förlorar sin handlingskoordinerande verkan. Ett samförstånd förlorar karaktären av
gemensamma övertygelser så snart den berörde inser att det är ett resultat av någon
annans yttre påverkan på honom.375

I och för sig ger läsaren sitt samförstånd när han läser dialogerna. När det
gäller själva ämnet som diskuteras, är det dock tydligt att Platon låter Sokrates
försöka att övertyga den andra. Däremot är det inte ofta som det uppnås
genom yttre inverkan, genom belöning eller hot, men det händer, t ex när
Sokrates i dialogen Protagoras hotar att lämna sällskapet376 .
*
Kommunikationen i dialogerna bärs alltså upp av karaktärer, roller och
kommunikationsmönster. Utöver dessa finns det en dramaturgi och en
pedagogisk dimension i Platon skrifter. Den ger dialogerna ett innehåll och
visar på vilket sätt detta innehåll förmedlas.
En myts dramaturgi överensstämmer i stort sett med det mönster som den
isländska sagan har. Historikerna Eva Österberg377 har använt detta mönster
som ett analysinstrument. I en isländsk saga, liksom i en myt går det att finna
374
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introduktion, konflikt, klimax, hämnd, förlikning och efterspel. Jag undersökte
några myter genom att använda Österbergs analysverktyg och upptäckte att det
finns en polariserad pedagogisk punkt mellan klimax och hämnd och flera
positiva pedagogiska punkter.378 När det gäller dramaturgin i Platons skrifter
finns det likheter, t ex förekomsten av positiva pedagogiska punkter.
I dialogerna finns ofta olika avdelningar. Oftast är dialogen uppdelade i
prolog och epilog och ibland intermezzo i Lindskogs översättningar. Dalsjö
som översatte dialogerna före Lindskog under den sista delen av 1800-talet har
funnit åtta avdelningar i Protagoras. Dessa är ”[...] a. Inträdet hos Kallias och
hans gäster och framställning av ärendet, [...] b. Uppställning av huvudfrågan,
[...] c. Protagoras´ myt och tal, [...] d. Första samtalet mellan Protagoras och
Sokrates, [...] e. Allmänt samtal med anledning härav ett intermezzo, [...]
f. Förklaring av Simonides´ sång, [...] g. Andra samtalet mellan Protagoras och
Sokrates, [...] h. Slut. [...]”379 (Dalsjös kursiv - språket moderniserat) Ur denna
typ av indelning framträder inte någon dramaturgi i likhet med hur myterna är
uppbyggda även om det finns likheter, men dialogen är dramaturgisk på två
sätt. Det första gäller innehållet i dialogen. Det andra gäller personerna, vilka
roller och karaktärer de har och hur de kommunicerar med varandra (detta
liknar myternas dramaturgi). Två dramaturgiska dimensioner och en pedagogisk dimension finns i dialogen Protagoras, men också i de flesta andra dialoger. De båda dimensionerna binds samman, på så sätt att den innehållsliga
dimensionens budskap bärs fram av karaktärs-, intrig-, och rolldimensionen.
Genom att karaktärisera Sokrates´ samtalspartner på ett negativt eller nedlåtande sätt är budskapet att dennes behandling av ämnet inte är att räkna med.
På samma sätt gäller detta de roller som personerna har. Den som har elevrollen förväntas inte kunna något. De invändningar som eleven gör kan inte
anses vara något värda. Eleven skall lära sig av läraren. På samma sätt förväntas den som innehar lärarrollen veta vad han talar om. Användningen av
karaktärer, roller och intriger bidrar till att den innebörd innehållet har och
som Platon vill föra fram, förstärks av att det är Sokrates i egenskap av mästare som framför det.

Sokrates samtal med vänner, med en rapsod och med motståndare
Utifrån innehållsdimensionen och karaktärs-, intrig-, och rolldimensionen kan
den pedagogiska dimensionen undersökas. Genom att denna innehåller stoff
som appellerar till läsarens känslor utan att hon har någon chans att värja sig
378
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är karaktäriserar den av pedagogik som påverkan och i hög grad traditionsbunden immanent pedagogik. För att belysa hur Platons skrifter är uppbyggda
utifrån kommunikationsmönster, roller, karaktärer och dramaturgiska dimensioner och på vilket sätt denna uppbyggnad är avsedda att påverka läsaren,
kommer jag att presentera avsnitt ur ett antal dialoger. Läsningen och analysen
är utförda på basis av Lindskogs och Dalsjös översättningar, och tolkningen är
genomförd utifrån engelska översättningar. Jag väljer att citera Lindskogs
översättning i texten pga att jag använt mig mest av hans översättning när
kommunikationsmönster mm analyserades.
*
Genom Lysis vill jag belysa hur Sokrates kommunicerar med vänner, för att
läsaren skall kunna göra en jämförelse med hur han kommunicerar med andra.
DLysis är är en återberättande dialog. I det berättande samtalet har KM privat
karaktär och i det återgivna samtalet har det karaktären av offentlig dialog.
Personer som ingår är Sokrates, Hippotales, Menexenos, Lysis, Ktesippos.
Scenen är en ny uppförd palestra utanför Atens stadsmur. Det är Sokrates som
berättar. Det är svårt att få klart för sig vem som är huvudpersonen i denna
dialog. Sokrates håller i samtalet, så på så sätt är han huvudperson i kommunikationsmönstret. Men samtalet handlar om Lysis, så på så sätt är han
huvudperson, samtidigt som han innehar elevrollen.
Dialogen börjar med att Sokrates berättar att han vandrade från
Akademin380 raka vägen mot Lykeion då han träffade Hippotales som frågade
vart han var på väg.381 Hippotales ber Sokrates att komma med in på palestran
där de andra är samlade.382 Inledningen ger en bild av var de befinner sig. På
så sätt ger Platon läsaren en anknytning till vardagen, vilket troligen bidrar till
att hon känner igen sig och kan ta till sig innehållet.
Sokrates kommer på Hippotales med att vara kär och han berättar om hur
denne rodnar när han vill veta vad älsklingen heter.383 Ktesippos yttrar sig och
avslöjar att det är Lysis. Sokrates vet inte vem Lysis är och får veta det av
Ktesippos. Redan i början av dialogen avslöjas det att Hippotales försöker att
skriva ett poem till Lysis, men att han inte klarar av det och utsätter sina
vänner för olika versioner.384 Ktesippos retas med Hippotales för detta och
Sokrates säger: ”O du löjlige Hippotales, du diktar och sjunger således lovsånger till dig själv. innan du har segrat.”385 Lovsånger är alltså inte någon
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man skriver till sig själv, utan att man gör sig löjlig. Sokrates är ironisk,
eftersom inte vill få fram att någon skall framstå som så löjlig.386 Hippotales
förnekar allt vad de andra säger och menar att sången inte är till honom själv.
Sokrates menar att man skall vänta tills man vet att den man älskar känner
likadant innan man skriver lovsånger.387 Innan de till slut går in på palestran
menar Sokrates: ”En klok älskare bör därför inte, min vän, berömma sin
älskade förrän han har vunnit honom”388 och fortsätter en stund till att
övertyga Hippotales som till slut håller med Sokrates. Det är säkert inte
meningen att han ska kunna göra något annat. Sokrates kommer med flera skäl
som är svåra att säga mot. Hans utsaga kan förstås på två sätt, antingen som ett
gott råd eller som ett uttryck för tidens etikett. Detta ger ett tydligt budskap till
läsaren hur hon skall förhålla sig till den hon älskar. Man kan säga att dessa är
etikettsråd. Det kan lika gärna vara att hon skall förhålla sig förnuftigt när det
gäller känslor. Då handlar det snarare om immanent pedagogik med tanke på
att hennes inlärning sker på ett dolt sätt, utan att hon är medveten om detta.
Efter denna inledning går de in i huset. Sokrates berättar om vad som händer när de kommer in och hur det ser ut.389 Denna beskrivning har samma
funktion som tidigare, att få läsaren att känna igen sig och lättare kan ta till sig
innehållet. Få henne att känna att det här är något verkligt hon läser om. Det
här kan vara i syfte att stimulera en identifikationsbaserad inlärning.
Några av de andra samlas kring honom. Dessa är Hippotales och Ktesippos,
Lysis och Menexenos.
Sokrates frågar Lysis och Menexenos vilken av dem som är äldst, rikast och
vackrast och menar att vänner har allt gemensamt. Efter en stund försvinner
Menexenos och Lysis blir kvar.390 Sokrates börjar fråga honom om hans föräldrar tycker om honom och om de ger honom frihet. När Sokrates får veta att
de håller efter honom, undrar han vad Lysis kan ha gjort sina föräldrar. Lysis
säger att han inte har gjort någonting, men att han ännu inte är vuxen. Sokrates
tror inte att det är av den anledningen och frågar om de litar på honom när det
gäller att skriva. Javisst, svarar Lysis. Vad beror då det på, undrar Sokrates.
Att jag vet mer om detta än det förra. Precis, menar Sokrates. Där har vi
svaret.391 Lysis vet alltså mer om att skriva än om frihet.
Till skillnad mot exempelvis dialogen Hippias är inledningen lång innan
Platon kommer till ämnet och som läsare undrar man var Sokrates är på väg.
En liten antydan om vad det hela skall handla om ger ändå Platon då han låter
Sokrates prata om att Lysis och Menexenos är vänner. Vad Lysis´ föräldrar
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har med ämnet att göra är dock svårt att förstå på det här stadiet. Möjligen är
det för att presentera Lysis och att ge en antydan om hans ungdom. Sokrates
vill säga till Hippotales ”[...] att man bör samtala med sin älskling, så att man
förödmjukar och böjer honom istället för att som du gör förvänja honom och
göra honom uppblåst”.392 Men Sokrates är tyst för han har kastat en blick på
Hippotales och förstår att han skulle göra en blunder om han sa så.393 Här visar
han hänsyn då han tiger med vad han verkligen vill säga. Ett sådant hänsynstagande är ett ovanligt inslag i dialogerna. Även detta kan ha två betydelser,
antingen i betydelsen av ett gott råd eller ett uttryck för tidens etikett. Utsagan
avslöjar att man skall samtala med den man älskar på ett förtryckande sätt.
Man skall förödmjuka och böja den man älskar, så att denne inte blir uppblåst.
Detta kan vara ett uttryck för att Sokrates anser att man inte skall förhäva sig
och tro att man är något, samtidigt som man inte skall uppmuntra den sortens
beteende hos den man älskar. Dessa goda råd eller etikettsregler kan vara
Platons egna, vilka kan ses som uttryck för egna erfarenheter hos honom själv.
Det kan emellertid vara en verklig utsaga av Sokrates. En utsaga som Platon
har fått höra av Sokrates och minns eller kryptoinlärt. Det här är ganska
tydliga budskap till läsaren, vilka framförs på ett, för en nutida läsare, bryskt
sätt. Kanhända hänvisar denna utsaga till den attiska periodens fördömande av
hybris. Högmod skall man inte uppmuntra. Vad är det då för slag av påverkan?
Det är inte immanent pedagogik. Uppmaningarna är tydliga. Snarare handlar
det om en påverkan som syftar till att få läsaren att förhålla sig på rätt sätt mot
dem man älskar.
Lysis vill att Sokrates skall tukta Menexenos. Det är inte lätt, säger Sokrates,
eftersom han är en farlig människa, lärjunge till Ktesippos. Nu kommer
Sokrates in på det verkliga ämnet i dialogen - vänskapen. Så här resonerar han
vid tre tillfällen:
[...] Och svara nu, Menexenos, på vad jag frågar. Det är med mig så, att jag ända
från barndomen har haft en viss längtan att äga något jag som alla andra. Den ene
längtar efter att få hästar, en annan efter att få hundar en efter att få guld och en
annan efter att få äreposter. För min del är jag nu rätt likgiltig inför allt detta. Men
däremot är jag ytterst ivrig efter att förvärva vänner, och jag skulle hellre vilja ha en
god vän än den bästa vaktel eller den bästa tupp i världen, ja, vid Zevs,394
[....] Då jag nu ser er två dig och Lysis blir jag häpen och prisar er lyckliga, därför
att ni, så unga som ni äro, dock ha lyckats så fort och så lätt göra ett dylikt förvärv,
att ni ha blivit riktigt goda vänner med varandra.395
[....] Säg mig således nu: om en person älskar en annan, vem är då vän till den
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andre älskaren eller den älskade? Eller är det sak samma?396

Sokrates gör en lång utvikning innan han kommer till skott. Samtidigt förstår
man att han sätter likhetstecken mellan vänskap och kärlek, eftersom han för in
kärleken i samtalet. En älskare är vän med sin älskade. Frågan är emellertid
vem som är vän till den andra. Det som är betecknande är att Sokrates ger uttryck för att vänskap är något som man äger, inte något man får, inte en gåva.
Det som den andra utsagan visar är att det tycks vara ovanligt med vänskap
under den tiden. Det ovanliga i denna dialog är att Sokrates tar upp något från
sin barndom, att han haft en viss längtan att äga något, samtidigt som han avslöjar andras längtan efter något under den tiden. Längtan efter hästar, hundar,
guld eller äreposter. Att längta efter vänner verkar inte vara vad gemene man
längtade efter.
Frågan om vad vänskap är undersöks utifrån hälsa, likhet, godhet, ondska
mm. Ofta undersöks ett ämne i relation till dessa temata. Frågor som tas upp i
dialogen är följande: Kan man värdera vänskap på samma sätt som man
värderar dessa ting? Är det möjligt att önska och älska passionerat utan att
känna sig vänligt inställd till det? Sokrates avslutar samtalet med att fråga vad
de skall göra med alla argument397 och avslutar samtalet med att säga till Lysis
och Menexenos att de inte har lyckats att ta reda på vad en vän är, trots att de
som har samtalat med varandra är vänner och ser sig själv vara det.398
Vad Platon får fram genom att låta samtalet få den utveckling som det får,
är det absurda i att vänner inte själva vet vad en vän är. Man kan ställa sig
frågan - Hur vet Sokrates, Lysis och Menexenos att de är vänner? Platon
pekar, troligen omedvetet, på svårigheten att översätta känslan till något som
kan förstås av förnuftet, hur det är att vara vän till någon och vad en vän är.
Samtidigt som utsagan innehåller en vink om att det som de har talat om och
kommit fram till är vänskap.
Samtalet i Lysis är trevligt. Sokrates uppför sig snällt och vänligt. Han försöker inte vinna över de unga männen. Sokrates talar med två unga män som
älskar varandra och är vänner. De har någonting som han avundas dem. Han
har själv längtat efter att få uppleva vänskap, utan att lyckas, vilket han själv
säger i dialogen. Han söker förstå, söker att få veta vad vänskap är. Hans samtal med de unga männen präglas av detta sökande. I den här dialogen får man
som läsare inte känslan av att han vill få rätt, utan vill få veta någonting han
inte själv vet något om. Här finns inte den där ironin som är så typiskt för den
Sokrates som figurerar i andra dialoger. Här är han bland vänner och inte
bland motståndare - dvs inte bland sofister. Sokrates framställs som den äldre
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erfarna mannen som samtalar med två unga män som inte vet så mycket om
livet, men som genom sin vänskap till varandra kan lära den äldre någonting.
Genom att samtalet i Lysis är trevligt är det troligt att läsaren skall förstå att
kommunikationen mellan vänner skall gå till på det här sättet. Den här
dialogen uppvisar pedagogik som påverkan i form av metakommunikation.
Genom det sätt Platon låter deltagarna kommunicera i dialogen påverkar detta
läsaren att ta till sig denna typ av kommunikation. Platon kommunicerar om
hur det är att kommunicera.
*
Denna dialog belyser att Sokrates kan vara jämförelsevis vänligt inställd till sin
samtalspartner, även om han inte är överens med honom.
Ion är liksom Hippias en kort dialog och en av Platons tidigaste. Två personer ingår: Sokrates och Ion. Kommunikationsmönstret är av privat karaktär.
Dialogen handlar om en rapsod399 . I denna dialog träffar Sokrates en rapsod
och som utgångspunkt för sitt samtal tar han ett påstående som Ion framför.
Detta är att denne endast förstår sig på Homeros, men inte på andra diktare
som exempelvis Hesiodos och Arkilokos. Willamowits400 har yttrat om Platon
när det gäller denna dialog. ”Även denne mästare har ej fallit ner från
himmelen; och den som har intresse att få en inblick i hans lärotid, gläder sig,
om han här kan finna hans gesällprov.´”401
Sokrates stöter alltså ihop med Ion och hälsar honom välkommen, frågar var
han kommer ifrån och berömmer honom och andra rapsoder för deras fina
kläder. Han är, t o m, avundsjuk. Här kommunicerar Platon med läsaren om
hur man välkomnar en samtalspartner. En inledning som heter duga för att få
samtalspartner på gott humör. Detta är, som jag ser det påverkan i form av
mer osynlig än synlig metakommunikation. Det kan också ses som immanent
pedagogik.
De pratar lättsamt om Homeros. Har man läst andra dialoger om hur
Sokrates talar om Homeros och vad han egentligen tycker, undrar man varför
han har ett annat tonläge. Ett skäl kan vara att dialogen är en av de första som
Platon skrev och att han ännu inte har börjat hysa agg mot Homeros. Ett annat
skäl kan vara att syftet inte är att få fram något om Homeros, utan att få fram
något om Ion. Budskapet är, som jag har tolkat det, att få läsaren att förstå att
Ion inte förstår Homeros fastän han tror att han gör det. Vad är det Platon vill
förmedla: Att man inte skall tala om något man inte förstår?
Sokrates säger att han skall försöka höra på Ion vid något tillfälle, men för
ögonblicket har han en enda fråga och den lyder. Här vaggar han in Ion i
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säkerhet och tron på att Sokrates är välvilligt inställd:
[....] Är du endast skicklig, då det gäller Homeros, eller förstår du dig även på
Hesiodos och Arkilokos?
Nej, endast på Homeros. Det tycker jag också är tillräckligt.402

Utsagan avslöjar ett typiskt metakommunikativt budskap till läsaren. Sokrates
börjar med att berömma Ion genom att få honom att tro att Sokrates
förutsätter hans skicklighet då det gäller Homeros. Budskap till läsaren kan
vara att börja med beröm. Sokrates fortsätter med att fråga ut Ion på vilket sätt
Homeros är en bättre skald än andra och hur Ion egentligen kan avgöra detta.
Sokrates förundrar sig över att Ion som är bra på en skald inte kan uttala sig
om huruvida en annan skald är sämre. Här börjar dock Sokrates bli lite
skarpare i tonen. Lite längre fram frågar Sokrates:
[...] Har du inte nu vidare påstått, att både Homeros och de övriga skalderna
Hesiodos, Arkilokos o. a. tala om samma ämnen men på olika sätt, den ena bättre
och den andra sämre?
Jo, och däri har jag rätt
Om du således kan bedöma vem som talar väl, kan du således också bedöma vem
som talar illa
Det förefaller så
Men då, min bäste vän, bedraga vi oss ej, om vi påstå, att Ion är lika skicklig att tala
om Homeros och övriga skalderna, eftersom han själv medger, att en och samma
person är kompetent att bedöma alla dem som tala om samma ämnen, och att alla
skalderna behandla nära nog samma ämnen.
Men vad är då, Sokrates, anledning till, att när någon talar om någon annan skald,
kan jag ej höra på och kan ej heller själv komma med någonting som duger, utan jag
formligen sover, men när man däremot talar om Homeros, är jag genast vaken och
uppmärksam och har mycket att anföra?[...]403

Efter en kort undersökning om diktarkonsten kommer Sokrates fram till att
Ion har en förmåga att tala utmärkt om Homeros, men inte om andra skalder.
Han ger Ion en förklaring till vad han menar med detta genom att berätta om
den Magnetiska stenen404 . Skillnaden mellan dialogen Ion och andra dialoger, t
ex Hippias och Gorgias, är att Sokrates är vänligare inställd till Ion än till
402
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Hippias och att den avund Sokrates påstår sig ha verkar vara äkta, men att han
använder sig av den i ett speciellt syfte. Däremot är maktförhållandet
annorlunda. Tillsammans med Ion är Sokrates mer auktoritär än med Hippias.
Sokrates är läraren och rapsoden Ion är eleven.
*
Genom att redovisa mina tolkningar av Gorgias och Menon, vill jag visa hur
Sokrates hårdnar betydligt. Det finns inte ett spår kvar av den vänlighet han
visar sina vänner och respekt han visar rapsoden.
Många av Platons dialoger har samma uppläggning som Gorgias, speciellt de
som handlar om sofisterna. I dessa dialoger är tonen en helt annan än när
Sokrates talar med vänner och med en rapsod. I Gorgias samtalar Sokrates
med två sofister: Gorgias och dennes lärjunge Polos, samt med Kallikles. Inte
någon inom Platonforskningen vet vem det var. Vissa tror att Kallikles är
Platons pseudonym. Detta skulle strida mot Platons åsikt om mimesis, speciellt
om att författaren inte skall gömma sig i en berättelse405 . Det är emellertid lätt
att tro att Kallikles är Platons pseudonym med tanke på hur denne angriper
Sokrates. Det är möjligt att han på så sätt gör upp med sin forna mästare.
Scenen är Aten (antagligen i ett av de offentliga gymnasierna). Dialogen har
prolog och epilog. I sin helhet är den uppdelad i tre delar: diskussionen
Sokrates/Gorgias, Sokrates/Polos och Sokrates/Kallikles. Den sista diskussionen
är 63 sidor lång i Lindskogs översättning, till skillnaden mot de andra som är
ca 25 sidor långa var och en. Dialogen Gorgias ändrar karaktär någonstans
mitt i. De två första diskussionerna handlar om talarekonsten och vad Gorgias
är. Den tredje och sista diskussionen handlar i stora drag om bättre människor,
om tygellösheten, om att följa sina begär, om döden, om det goda, om njutningen, om statsmän och om domen efter döden mm. Platon ger Sokrates olika
roller, läraren, filosofen och talaren. Även i denna dialog är han ödmjuk, ironisk och säker. Sokrates och Kallikles är huvudrollsinnehavare. Kairefon har en
biroll. Polos är uppstickaren som tar Gorgias plats. Åhörarna som nämns en
gång utgör bakgrunden.
Sokrates kommer först när festen är slut. Kallikles bjuder hem dem till sig,
eftersom de vill höra Gorgias som bor hos Kallikles. Men de går inte dit på en
gång, utan stannar kvar en stund och samtalar. När de väl kommer dit, frågar
Sokrates om Gorgias vill inlåta sig i samtal med dem. Gorgias samtycker och
Sokrates ber Kairefon att fråga Gorgias vad han är406. Polos som är lärjunge
till Gorgias, menar att de får nöja sig att fråga honom för Gorgias är nog trött,
trots att han redan har sagt ja407.
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Förutom att Platon börjar som han brukar, genom att få läsaren att uppfatta
det som skall utspela sig som något som har hänt, ger han metakommunikativa
budskap om hur man genom att få den andres samtycke inleder ett samtal.
Kairefon börjar fråga Polos.408 Efter en kort stund avbryter Sokrates och
säger att Polos ej svarar på frågan:
[...] Jag tycker ej alls, att han svarar på frågan.
Då får du fråga honom själv, om du vill.
Nej, om du själv skulle vara hågad att svara, ville jag mycket hellre fråga dig.
[...]409

Här får Platon fram att Gorgias har större auktoritet än vad Polos har. Redan
här nervärderas Polos. Han kan inte svara riktigt på frågan och han t o m
missförstår den. Här är det immanenta budskapet att man inte skall samtala
med någon som inte vet vad han svarar på, utan välja en mer kunnig person.
Efter en kort dialog med Gorgias tar Polos över, när Sokrates anser att han
har ägnat sig åt talarekonsten, retoriken istället för åt samtalskonsten, dvs åt
dialektiken. I nästa dialogavsnitt klargör Sokrates på vilket sätt Polos svar var
och återigen avvisas han. Polos börjar med att fråga på ett sätt, som i den
svenska översättningen, kan uppfattas som respektlöst.
[...] Hur så, Sokrates?
Jo, Polos när Kairefon frågade, i vilken konst Gorgias är kunnig, prisade du hans
konst, alldeles om någon hade tadlat den, men du nämnde däremot ej vad det är för
konst.
Svarade jag inte, att det var den bästa av alla konster?
Jo, visserligen. Men det är ingen, som frågar, hurudan Gorgias´konst är, utan vad
det är för en konst och vad man bör410 kalla Gorgias för. [...]411

Därefter vänder sig Sokrates återigen till Gorgias och ber honom svara istället
för Polos412. Han svarar retorik (Ss ‘qgsoqijgs) Läsaren måste uppfatta att
detta måste vara den yttersta förnedringen om hon själv varit i samma
situation. Ett budskap som är immanent, därför att det riktar sig mot läsarens
förmåga att identifiera sig med Polos utan att vara medveten om det. Men det
kan finnas vissa som tycker att det är rätt av Sokrates och inte alls identifierar
408
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sig.
Sokrates tar upp de yrken där tal ingår, men kommer fram till att dessa inte
handlar om talarekonsten. Det är konster som verkar genom det talade ordet.
Sokrates konstaterar att talarekonsten är en av de konster vilkas kraft och
verkan helt och hållet ligger i ord. Här är det ordet som Sokrates kritiserar.
Han går inte in på vilket av orden i meningen, endast att Gorgias använder ett
mångtydigt ord:
[...] Säg mig då: vad är det för något, som de ord syssla med, som talarekonsten
använder.
Med de största och yppersta av alla mänskliga ting, Sokrates
Det var ett mångtydigt ord, Gorgias, som du där yttrade. Det ger ännu ej någon
klarhet [...]413

Skillnaden mellan de olika sätten som Sokrates talar med dem, är att han blir
personlig när han talar med Polos, men inte när han talar med Gorgias. Med
honom är det sakfrågan som är viktig. Ett ytterligare immanent budskap, som
säger att man inte behöver att vara respektfull mot en person som inte kan
någonting. Speciellt inte om hon är lika uppblåst som Polos beskrivs vara.
Sokrates radar sedan upp flera konster som sysslar med detta högsta goda.
Gorgias svarar att det högsta goda är att det ger frihet. Samtidigt ger det makt
att härska över andra. Genom sina ord är man i stånd att övertyga domarna
inför rätta. Sokrates säger att han förstår och frågar vidare vad det är för en
övertygelsens kraft som finns i talarekonsten414. Innan Gorgias hinner svara
räknar Sokrates upp flera konster som har denna kraft. Gorgias menar att det
är frågan om rätt och orätt. Sokrates säger att han anade att det var vad
Gorgias menade. Sokrates fortsätter att fråga om sant och falskt och går
tillbaka till det tidigare ämnet. Diskussionen fortsätter i samma stil tills
Sokrates frågar Gorgias om han vill fortsätta eller låta saken falla. Gorgias
tycker att de skall fortsätta, men att de måste ta hänsyn till åhörarna. Dessa
protesterar, däribland Kairefon och Kallikles.
Avbrott förekommer i Platons dialoger. En förfrågan om de skall fortsätta
diskussionen är inte alls ovanlig. Än har jag inte kommit fram till någon
tillfredsställande slutsats om vad denna förfrågan har för mening. Det är
möjligt att avbrotten har till syfte att utvärdera om samtalet skall fortsätta.
Avbrotten kan också förekomma i form av intermezzon, i vilka två stycken
pratar om vad som har diskuterats i en återberättad dialog. Där är meningen
oftast att klargöra och/eller tillrättalägga. Något som kan visa att Platon underskattar läsaren. Hon är inte tillräckligt skickad att dra de rätta slutsatserna. Han
måste leda henne rätt.
413
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Diskussionen fortsätter tills Polos ingriper. ”Vad nu då, Sokrates [....]”415
Han försvarar Gorgias, samtidigt som han för dennes talan. Sokrates blir
nedlåtande mot Polos genom att säga ”Högt ärade Polos!”416. Han skall ta
tillbaka vad han tidigare har sagt på ett enda villkor. Sokrates svarar att det
vore ett bittert öde om inte Polos skall kunna tala i Aten som har den största
friheten417 .
Dialogen visar Sokrates syn på jämlikheten och fungerar som ett budskap till
läsaren. Det råder inte någon jämlikhet mellan dem. Om inte jämlikheten
skulle ligga i att Polos har rätt att ifrågasätta Sokrates? Jämlikheten gäller
främst deras rätt att tala, men också deras rätt att inte lyssna. Vad det
eventuellt handlar om här är en variant av yttrandefriheten. Vad jag ser här
och som ger upphov till den tolkning som kommer att redovisas visar på vilket
sätt jag använder min egen värld som utgångspunkt då jag tolkar Sokrates uttalande om friheten i Aten. Hans uttalande får mig att relatera till yttrandefriheten, handlingsfriheten och demokratin, som dessa ser ut idag. Detta får
mig att relatera till maktrelationerna mellan lärare och elev, hög och låg, rik
och fattig, som existerar i dagens Sverige.
Tolkningen utgår från ett möte mellan det som förenar den värld som
texterna visar och den värld som jag lever i. Slutsatsen som kan dras är, att det
inte är så stor skillnad, när det gäller rollerna mellan människor och när det
gäller vilka som bestämmer. Man kan dra slutsatsen att yttrande- och handlingsfrihet är en frihet inom vissa ramar och att det är samhällets medborgare
som drar upp dessa ramar. Det är denna typ av frihet, dvs en frihet inom vissa
ramar, som jag tolkar att Sokrates uttalar sig om. Han drar upp konturerna för
ramarna för den frihet som Polos har rätt att ha i samtalet med honom.
Sokrates vägrar att lyssna om Polos håller långa anföranden. Om detta är ett
tecken på odemokratiskt förhållningssätt av Sokrates eller om det var den
attiska periodens sätt att fastställa ramarna för vilken frihet som skulle gälla,
går inte att få fram i Gorgias. Budskapet till läsaren är att få henne att bli klar
över vilken frihet en person har i ett samtal och vad som gäller. Här handlar
det om påverkan i form av metakommunikation:
[...[ Att du, Polos, begränsar dig i ditt tal och ej är så mångordig som du varit nu i
början.
Vad nu? Skulle jag ej ha rätt att tala, hur mycket jag vill?418
Det skulle verkligen, min bäste vän, vara ett bittert öde för dig att ha kommit hit till
Atén, det ställe i hela Hellas, där man har den största frihet att tala och så du ensam
skulle gå miste om denna frihet. Men å andra sidan, om du håller långa anföranden
415
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och ej vill svara på vad jag frågar, vore det ej ett bittert öde för mig, om jag ej då
hade rätt att gå min väg utan att lyssna till dig? Nej, om du hyser något verkligt
intresse för det förda samtalet och vill leda det till det rätta, så får du, såsom jag
nyss yttrade, förkasta vad du vill och i din tur fråga och svara, överbevisa och låta
dig överbevisas, såsom Gorgias och jag gjorde. Ty du menar väl ändå att du vet lika
mycket som Gorgias. Inte sant?
Jo.419

På frågan för vem yttrande- och handlingsfriheten skall gälla i samtalet mellan
Sokrates och Polos är svaret ganska klart. Det är Sokrates´ handlingsfrihet som
skall gälla. Det är han som ställer upp ramarna för den. Visst får Polos tala så
länge han vill. Då bör han också få veta att det inte är någon som lyssnar.
Polos ställs här inför ett val. Om han vill att någon skall lyssna på honom i
Aten, stället i hela Hellas där man har störst frihet att tala, så skall han tala
kortfattat, annars finns risken att folk går.
Sokrates och Polos byter roller. Polos börjar fråga och Sokrates svarar på
följande sätt.
Frågar du, vad för slag konst jag menar att den är?
Ja.
För att säga det rent ut, Polos den tycker mig ej vara någon konst alls.
Vad menar du då, att den är?
[...]?
Att det är en slags praktisk färdighet.420

Här kastar Sokrates alla hänsyn och sårar Polos. Sokrates förringar mer eller
mindre retoriken. Polos ser den som en konst, vilket inte är detsamma som en
praktisk färdighet som sandalmakaren sysslar med. De tvistar en stund om
419
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detta, tills Sokrates säger något som Polos inte förstår vad han menar med.
Sokrates håller då en lång utläggning i syfte att förklara för Polos, innan de
fortsätter diskussionen en lång stund till. Till slut vill Sokrates att Polos skall
vederlägga honom. När Polos inte riktigt klarar av detta övertar Sokrates
frågandet igen.
Det märks på sättet Sokrates talar till Polos att han inte respekterar honom.
Han är överlägsen, han tilltalar honom på ett överdrivet sätt, kallar honom
högt ärade osv. Man kan ana en viss insinuant ton i alla tre översättningarna,
även om de uttrycks lite annorlunda, när Sokrates säger ”Ty du menar väl ändå
att du vet lika mycket som Gorgias. Inte sant?” (Lindskog) Ty helt visst påstår
du att du sjelf förstår det samma som Gorgias, gör du icke?” (Dalsjö)
For you say, to be sure, that you know what Gorgias knows, do you not?
W.D. Woodhead. Jag skulle hellre vilja översätta det grekiska ordet
‘eprsarhai till att Polos tror sig ha vara lika förtrogen med retoriken som
Polos och Sokrates är.
Det är inte någon tvekan om att Polos vill och kanske t o m ser sig själv som
lika stor och vis som Gorgias, med tanke på hur Platon lägger orden i mun på
Sokrates. Som läsaren kan man förstå att budskapet är följande: - man skall
inte tro att man är lika bra som den bäste och att man skall inte vara
högmodig. Polos beskrivs på ett sådant sätt att denna tolkning inte alls är
osannolik. Det är också uppenbart att Polos inte klarar av Sokrates frågor. Att
det är så uppenbart beror förmodligen på att Platon vill få fram att Polos inte
kommer i närheten av Gorgias och att läsaren skall förstå detta genom det sätt
han blir behandlad. För en läsare bör det stå klart att Polos inte är lika
förtrogen, men att han kämpar för att vara deras jämlike, kanske genom att t o
m tro sig stå över Sokrates.
I Sokrates sätt att tala med Polos finns många budskap som förmedlas genom
en immanent pedagogik, i syfte att uppfostra och visa vem som bestämmer.
Speciellt tydligt blir det, om dialogen mellan Sokrates och Polos jämförs med
dialogen mellan Sokrates och Kallikles. Dialogen mellan de två sista är på en
mer jämställd nivå, till skillnad från dialogen mellan Polos och Sokrates.
Kallikles är aldrig nedlåtande, utan bestämd och ibland rentav oförskämd.
Ibland kan man som läsare och tolkare tro sig förstå att Sokrates har hamnat på
den stol Polos satt på när Sokrates diskuterade med honom och att detta var ett
medvetet drag hos Platon, vilket kan tyda på att Kallikles är en pseudonym.
Resten av samtalet mellan Sokrates och Polos går i samma stil, tills Kallikles
ingriper421. Sokrates har kalla Polos allt oftare sin förträfflige vän, och så ofta
att man som läsare får en känsla av Platon verkligen går in för att låta Sokrates
vara så nedlåtande han bara kan. När Kallikles ingriper förändras diskus–
sionens ton. Resten av dialogen är mellan Kallikles och Sokrates som på några
ställen i den blir hårt angripen. Det som bidrar till Kallikles ingripande är de
421
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sista meningarna Sokrates yttrar i sitt anförande om vilket ändamål talarekonsten har, dvs att för den som ämnar göra orätt är talarekonsten (‘qgsoqij)
ändamålsenlig men inte för den som inte ämnar det.
SOKRATES[....] För sådant ändamål, Polos, tycker jag, att talarekonsten är användbar. Men för den som ej ämnar göra orätt synes dess gagn vara obetydligt, om
ens något. Åtminstone ha vi ej i det föregående lyckats upptäcka något gagn därav.422

Sokrates säger att de som använder sig av talarekonsten, gör det i syfte att göra
orätt. Han visar på så sätt bristande respekt för retorikens förespråkare. Det är
också möjligt att Kallikles reaktion kan vara ett uttryck för att Sokrates är
oförskämd, när han anklagar dem för att vara orättfärdiga.
Kallikles utbrister:
[...] Säg mig, Kairefon, är detta Sokrates´ allvar? Eller talar han på skämt?
Mig tyckes det, Kallikles, som om han talade utomordentligt allvarligt. Men bäst är
ju att fråga honom själv.
Ja, vid gudarna, det vill jag. Säg mig, Sokrates, skola vi antaga, att du nu skämtar
eller talar allvar? Ty om du talar allvar och det verkligen skulle vara sant som du
säger, är ej då hela vårt mänskliga liv upp och nervänt? Då göra vi väl ändå raka
motsatsen, tycks det, mot vad vi borde göra? [...]423
Sokrates svar är långt424 och Kallikles framställning som följer är ännu
längre425. Det är svårt att återge deras svar och t o m innehållet. Ur filosofisk
synvinkel kan detta vara intressant. Ur pedagogisk synpunkt är det inte så
viktigt vad de säger utan hur de säger det. De går in på personliga saker och
sådant som har hänt tidigare. Några exempel från deras långa framläggningar
är:
[....] Men tycker du ej, min käre Sokrates, att det är en skam av dig att befinna dig i
en sådan ställning, där du nu, enligt min mening, är, liksom alla andra, som driva
det för långt med sin filosofi?[....]426
Nej, min gode vän, lyd mig ´upphör med ditt filosoferande, och ägna dig åt de
praktiska gärningarnas harmoniska liv´. Ägna dig åt det varifrån du kan få anseende
för gott förstånd, lämna åt andra alla dessa finesser, vare sig nu man bör kalla dem
prat eller pladder ´som bringa ruin över dig och ditt hus´. Efterlikna ej dem som
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syssla med dessa småaktiga undersökningar, utan i stället dem som äga dos och ära
och andra livets förmåner. [...]427

Sokrates svarar lite längre fram:
[....] Ty jag betänker, att om någon ska riktigt kunna pröva, om en själ lever rätt
eller ej, bör han ha tre egenskaper, som du just äger alla tre: insikt, välvilja och
öppenhjärtighet. Jag har nämligen träffat åtskilliga, som ej vore i stånd att pröva
mig, därför att de ej ägde den vishet, som du har. Andra äro visserligen visa, men
vilja ej säga mig sanningen därför att de ej ha samma intresse för mig som du har.
Och dessa våra två gäster, Gorgias och Polos, äro visserligen visa män och
dessutom mina goda vänner, men de äro ej tillräckligt öppenhjärtiga utan äro över
hövan försynta. [....]428 […] Men du har alla dessa egenskaper, som de andra
sakna. Ty du äger tillräcklig bildning, såsom många atenare skulle kunna intyga. Du
är vidare välvilligt stämd mot mig […]?429

Sokrates visar sin storhet här genom att visa säkerhet, generositet och vishet.
Säkerhet pga att han inte ger uttryck för att vara rädd för att bli utsatt för
kritik. Generositet för att han ger uttryck för att tillåta den. Vishet för att han
berömmer Kallikles för dennes insikt, välvilja och öppenhjärtighet, vilket
skapar en större välvilja hos Kallikles. Sokrates menar sig välkomna kritik,
speciellt när den kommer från en god vän. Han ger inte uttryck för att bli
bestört eller indignerad. Som läsare anar man att han kanske har något i
bakfickan och att vännens kritik skall komma till korta. Fast frågan är om så är
fallet. När man läser resten av dialogen får man intrycket av två jämställda
motståndare, som är överens i mycket, men också är oense (på vissa ställen är
diskussionen het), men som behåller sin värdighet.
Dialogen innehåller många liknelser. Tidigare händelser beskrivs detaljerat.
Både Sokrates och Kallikles går in på personligheter och säger vad de tycker,
påpekar hur den andra har varit och hur den är. Detta blandas med de vanliga
diskussionspartierna som innehåller korta frågor och korta svar. Dialogen är
en lektion i djuphet och klarhet. Det är en lektion i filosoferande. Slutorden
får Sokrates och de är oåterkalleliga. Han har lyssnat på och svarat Kallikles,
men ingenting som han har sagt har fått Sokrates att ändra ståndpunkt och han
säger: ”Men må vi fly den väg, som du litar till och där du uppmanar mig att
gå. Ty den vägen, Kallikles, är intet värd.”430 I Stolpes översättning står det
följande: För det, Kallikles - det resonemanget är värdelöst”.431
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*
I Menon har kommunikationsmönstret karaktären av privat dialog. Dialogen
Menon tar vid där dialogen Protagoras slutar och läsaren hänvisas till en
förnyad undersökning om dygdens lärbarhet. Personerna som ingår är
förutom Sokrates och Menon också en slav och Anytos. Dialogen kan delas upp
i tre avdelningar. Den första avdelningen är en dialog mellan Menon och
Sokrates om dygdens lärbarhet. Den andra avdelningen innehåller det
geometriska problemet. Den tredje avdelningen är en fortsatt dialog mellan
Menon och Sokrates, med ett kort avbrott för Anytos ankomst. Det är Menon
som börjar med att ställe en fråga till Sokrates - ”Kan du säga mig, Sokrates,
om dygden kan läras? [....]”432 Läsaren vet därmed redan från början vad dialogen kommer att handla om - dygden och om den kan läras. Sokrates svarar
genom en lång inledning, tills han säger till Menon att om denne frågade en
atenare så skulle han svara:
SOKRATES: […] ´Främling, du tycks tro, att jag är en högst begåvad man, så att
jag skulle kunna veta, om dygden kan läras eller hur man förvärvar den. Långt ifrån
att veta, om den kan läras, känner jag ej ens till, vad den är för något.´ Även med
mig, Menon, är det på samma sätt. På denna punkt är jag lika arm och fattig som
mina landsmän. Jag skäms för att behöva säga, att jag ej vet det minsta om dygden.
Och när jag ej vet, vad en sak är, hur skulle jag då kunna känna hennes
beskaffenhet. Eller tycker du, att det är möjligt, att den som ej alls vet vem Menon
är, skulle kunna veta om han är vacker, rik, ädel eller motsatsen? Tror du, att det är
möjligt?
MENON: Nej visst. Men är det verkligen sant, Sokrates, att du ej vet vad dygd är.
[....]433

Här ger Menon uttryck för sin förvåning över att Sokrates inte vet vad dygden
är. Han ifrågasätter Sokrates´ avslöjande. Genom att Platon talar om att
Sokrates inte vet vad dygden är, uppfattas de som jämställda för läsaren. Ingen
har någon auktoritet i frågan. Därför är det märkligt att Sokrates i den fortsatta diskussionen är så uppmanande och styrande.
Med utgångspunkten att inte någon av dem vet vad dygd är, försöker båda
två att definiera vad dygden är genom att diskutera tre definitioner, vilka inte
ger det Sokrates är ute efter. Han försöker att ta reda på det gemensamma för
alla olika dygder som Menon radar upp. Han gör det genom att i andra
definitionen prata om figur och färg och i tredje definitionen tala om bl a
lyckan och handlingen. Sokrates frågar hela tiden och Menon svarar kortfattat.
I nästa dialogavsnitt förebrår Sokrates Menon för att inte göra som han blir
432
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ombedd att göra. Han använder sig av uttryck som, ”Jo, jag bad dig ju”,
”exempel på hur du borde svara” och ”jag bad dig att”. Dessa är alla exempel
på förklädda uppmaningar:

Då driver du således gäck med mig, Menon?
Vad nu då, Sokrates?
Jo, jag bad dig ju nyss att ej bryta sönder dygden eller stycka den i bitar, och jag
gav dig ju också exempel på, hur du borde svara och så har du försmått detta och
säger mig i stället, att dygden är förmågan att förskaffa sig det goda med
rättrådighet; och du påstår vidare, att denna rättrådighet är en del av dygden.
Ja.
Av detta ditt medgivande framgår, att dygden är att göra, vad man gör, med en del
av dygden.
Nå, än sen?
Jo, jag menar på följande sätt. Jag bad dig att redogöra för, vad dygden i sin helhet
är, men långt ifrån att säga detta, förklarar du, att varje handling är en dygd om den
utföres med en del av dygden, liksom om du redan hade sagt vad dygden i sin
helhet är, och som om jag redan visste det, även om du styckade sönder den i bitar.
Det förefaller mig därför, min käre Menon, som om vi måste börja på nytt igen med
samma fråga till dig: vad är dygden? om verkligen varje handling utförd med en del
av dygden är dygd.[....]434 (mina understrykningar)

Sokrates erinrar honom vad de kommit fram till under deras försök att
definiera vad dygden är och säger till sist: ”Börja alltså på nytt och svara mig:
vad är dygden enligt din och din vän Gorgias uppfattning?”435 I stället för att
svara börjar Menon prata om vad han hört om Sokrates och liknar honom vid
en darrocka436: ”Ty jag är verkligen förlamad både till kropp och själ, och jag
vet ej vad jag ska svara dig.”437 Sokrates kallar Menon för en skälm och de
diskuterar detta en stund, tills de går in på inlärning och erinring. Sokrates
håller en lektion med en av Menons slavar.438 Min tolkning är att det är
förståeligt att Menon inte vet vad han skall svara Sokrates. Denne börjar
samtalet med att säga att han ingenting vet om dygden. Sedan visar han att han
vet en hel del. Även om detta kanske inte var Platons intention är det dock
troligt att Platon ville få fram hur överlägsen Sokrates var i jämförelse med
Menon.
I sin helhet är denna dialog en lektion i hur man undersöker någonting. Den
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innehåller en fråga, den definierar vad detta något är, den visar ett bevis på en
tes som Sokrates ställer och den visar på vilket sätt man kan hamna fel, genom
att diskutera på vilket sätt man lär sig innan man vet vad man lär sig. Menon
anses av en, så gott som, enig forskarkår inom Platonforskningen, vara ett
skolexempel på sokratisk samtalsmetod. Dialogen kan därför inte ses innehålla
så mycket av den platonska reflekterande och utforskande metoden. I denna
dialog används slaven som ett redskap. Jag är av en helt annan uppfattning.
Min analys av de sokratiska dialogerna och jämförelsen med Xenofons minnen
av hur Sokrates samtalade med andra, leder till slutsatsen att sokratisk
samtalsmetod inte handlar om att lotsa fram någon till rätt svar.
I Menon vill jag dessutom ta upp en del av dialogen mellan Sokrates och
Anytos från dialogen Menon då Sokrates och Menon blev avbrutna. Detta för
att påvisa hur Anytos förförståelse (fördomar) inte har medvetandegjorts och
att Sokrates inte lyckas med att göra detta. Jag inriktar mig speciellt på stycket
som handlar om Anytos syn på sofisterna, vilka inte står högt i kurs hos
honom. Han har vid ett tidigare tillfälle kallat sofisterna för en pestsmitta: ”Ty
de äro en sannskyldig pestsmitta för alla, som ha med dem att göra”. Efter en
relativt lång monolog av Sokrates i vilken han börjar med att fråga vad Anytos
menar, säger han.
[...] Säg mig Anytos, har någon av sofisterna förnärmat dig eller varför är du så
förgrymmad på dem?
Vid Zevs, aldrig i livet har jag träffat någon enda av dem, ej heller skulle jag vilja
någon av de mina träffa dem.
Du är således fullständigt obekant med dem?
Och måtte jag så förbliva!
Men hur kan du, min högt ärade vän, veta om detta är gott eller ont, som du är
fullkomligt obekant med?
Lätt nog! De där människorna vet jag nog, vad de gå för, vare sig jag känner dem
eller ej.
Då måste du nog vara en siare, Anytos. Ty efter vad du nu själv har sagt, begriper
jag inte, hur du annars kan veta något om detta. [...]439

Sokrates går inte vidare på detta spår, utan försöker övertyga Anytos på annat
sätt. Resultatet blir att Anytos anklagar Sokrates för att tala illa om folk och
varnar honom. Det skulle visa sig att Anytos var en av de som anklagade
Sokrates för att fördärva ungdomen.
Dialogen mellan Sokrates och Anytos speglar väl att Anytos har
föreställningar om folk han aldrig har träffat. Han har rena fördomarna och
han uttalar sig om dem endast genom hörsägen.
Det är möjligt att se en skillnad mellan metoderna. Här är det inte frågan om
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lotsning till rätt svar, utan ett försök att medvetandegöra Anytos. Det är i
denna korta dialog man kan se hur sokratisk samtalsmetod i meningen att
försöka att medvetandegöra den existentiella innebörden av de problem som
det dagliga livet består av, kommer till korta. Syftet är sannolikt att få läsaren
medvetandegjord om att Anytos bedömer andra människor utan att ha träffat
dem och att det är fel att göra så. För Anytos medvetandegörs emellertid inte
detta. Frågan är om det egentligen har någon betydelse. Läsaren bör bli klar
över budskapet. I själva verket kanske denna ”omvända” pedagogik har större
effekt. Motståndet från Anytos bör väcka så starka känslor hos läsaren att hon
lär sig att aldrig uttala sig ofördelaktigt om andra utan att ha fog för att göra
detta.
*
Samtalet, kommunikationen, roller, karaktärer utgör en pedagogik. Den liknar
den pedagogik som de flesta benämner sokratisk samtalsmetod. Dialogerna
Lysis, Ion, Gorgias, Protagoras, Menon och Evtydemos beskriver olika sätt
som Sokrates kommunicerar på. Jag har redovisat hur detta går till genom att
presenterat några av dialogerna. Platons användning av den ser jag som en
variant av sokratisk samtalsmetod och vill hellre kalla den för Platons
samtalspedagogik. Han använder den inte enbart i syfte att få någon att ta fram
det som finns hos dem i form av en erinran utan också i syfte att lära sina
elever hur man för en dialog, hur man kommunicerar, hur man disputerar och
hur man håller ett offentligt tal, som jag tidigare har nämnt i början av
kapitlet.
Dialogerna Gorgias och Protagoras kan till stor del ses som ett gemensamt
kunskapssökande mellan parterna, speciellt i Protagoras där denna och
Sokrates söker kunskap gemensamt. Detta sökande är i obalans och resulterar i
förargelse hos Protagoras. På vissa ställen är tonen mycket hård. Det är
Sokrates som vinner striden om vem som har rätt. Frågan här är om
Protagoras verkligen har gett Sokrates rätt eller om han helt enkelt har ställts
mot väggen, utan att hitta ett sätt att komma därifrån. Kanske Sokrates är för
säker på sin sak för att detta skall kunna rädda gemenskapen dem emellan i
sökandet efter frågan om vetandets betydelse för handlingen. Frågan är vad
läsaren lär sig av att läsa om striden mellan de båda kombattanterna. Knappast
något om det gemensamma kunskapssökandet. Snarare att detta bryter samman
pga Sokrates överlägsenhet och Protagoras obehärskade indignation. Sokrates
är inkonsekvent då han säger att han inte klarar av de långa talen. På flera
ställen i dialogen och i andra dialoger håller han långa monologer. Detta är
förmodligen ett knep av Sokrates att s a s ”tillintetgöra” motståndaren.
Dialogerna Lysis, Ion, Gorgias, Protagoras, Menon och Evtydemos innehåller
en pedagogik som verkar på samma sätt som den immanenta pedagogiken440 .
440
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Läsaren får lära sig att inte tala mycket och länge. Läsaren får också lära sig
hur man kan ”tillintetgöra” motståndare, genom att kritisera dennes talteknik.
Om motståndaren inte gör kritikern till viljes så går man därifrån. Det är alltså
inte mycket i dialogernas som överensstämmer med sokratisk samtalsmetod,
speciellt inte i Protagoras. Han kan inte hålla indignationen och förargelsen på
avstånd. Frågan är om läsaren kan lära sig något om medvetandegörandet av
den existentiella innebörden av tillvarons problem och om läsaren verkligen
medvetandegörs. Enligt min tolkning innehåller dialogerna alldeles för många
budskap förmedlade genom immanent pedagogik, för att det skall vara möjligt.

Dialogernas ämnen som pedagogisk påverkan
Tidigare i det här kapitlet har jag beskrivit hur Platon använder kommunikation och intrig som påverkan. Denna kommunikation präglas av metakommunikation och immanenta budskap. Han riktar sig mot både läsarens intellekt
och känslor. Här kommer jag att beskriva hur han använder sig dialogernas
ämnen som pedagogisk påverkan. I detta avseende använder han sig inte av lika
många metakommunikativa och immanenta budskap. Detta kan förklaras med
att han inte samma utsträckning tagit med sig den pedagogik som påverkan som
han själv blivit präglad av. Den ”nya” filosofin och därmed den ”nya” pedagogiken präglades av att påverka lärjungen att tänka själv och förnuftigt. Detta
skedde öppet.
Först av allt vill jag presentera hans pedagogik som man kan definiera som
hans ”läroplan” eller utbildningspolitik i en framtida idealstat. Anledningen till
denna presentation är att den pedagogik som Platon presenterar i Staten till
skillnad från hans övriga dialoger är synlig. Han talar klart och tydligt om hur
han vill att den skall se ut. Dialogen Staten är uppdelad i tio böcker, av vilka
bok två till sju innehåller tankar om uppfostran. Det finns varken metakommunikativa inslag eller immanenta budskap i dem.
Att döma av innehållet i Staten går det se att i Platons idealstat är allt
kontrollerat och tillrättalagt efter en lära som liknar nyttighetsprincipen som
är en modern rättviselära. Människorna i Platons idealstat har var och en sin
speciella uppgift och skall uppfostras i enlighet med denna. Denna uppdelning
skall bidra till den största möjliga nyttan för staten och för allas bästa.
De övriga dialogerna är i motsats till Platons tankar om uppfostran i Staten
uppbyggda på ett sätt som bidrar till att läsaren kan ta ställning för eller emot,
även om rollerna kontrasteras mot Sokrates, i Platons tycke, rätta uppfattning
av verkligheten.
Sokrates inleder dialogen om uppfostran med att skissera upp vad en stat
behöver och vilka människor som skall ingå i denna stat och vad dessa bör
kunna. Därefter talar han om krigarens egenskaper och därefter går han över
till väktarens uppfostran. Undervisningen skall börja med berättelser. Men de
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skall inte sättas ihop av vem som helst, menar Sokrates. Det bästa är att först
gå till historieberättarna. Mödrar skall övertalas att berätta historierna, men
vissa av dem måste förkastas, speciellt dem som är skrivna av Homeros,
Hesiodos och alla andra skalder, därför att historierna som fortfarande berättas
inte är vad de ger sig ut för att vara.441 Med sken (we!do) menar Platon att
dessa historier inte är442 verkligheten, utifrån hans sett att se på mimesis443.
Historierna har dock någon sanning i sig. Följande korta dialogavsnitt mellan
Sokrates och Glavkon avslutar den andra boken:
[...] låt oss nu i lugn och ro berätta en historia- hur vi tänka oss dessa människors
uppfostran.
Ja, det vilja vi göra.444
Och vad är det för uppfostran? Det är väl svårt att finna någon, som är bättre än den,
som man funnit ut under de långa gångna tiderna: gymnastik för kroppen och musik
för själen.
Ja visst.
Och vi måste börja uppfostran med musik förr än med gymnastik. Säkert. Och till
musik räknar du väl berättelser: om verkliga händelser och om uppdiktade
händelser.
Ja.
Man måste väl uppfostra genom att använda bägge slagen - man man bör börja med
de diktade.
Jag förstår ej, vad du menar.
Förstår du ej, sade jag [Sokrates], att vi först börja med att berätta historier för
barnen. De äro i stor sett uppdiktade, men det kan väl även finnas sanning i dem. Vi
berätta historier för dem, innan vi börja att lära dem gymnastik. Det är sant. 445

Efter detta konstaterande följer en lång utläggning och en kritisk diskussion
om skalderna. Till slut konstaterar Sokrates att dessa skalder får män att gråta
och skratta, vilket innebär att de inte klarar av motgångar och blir hemfallna åt
ombytlighet. Dikter som inte befrämjar måttfullhet skall inte gillas. Detta
gäller speciellt innehållet i berättelserna. När han går han över till formen för
framställningen säger han att de har undersökt både vad som skall berättas och
hur det skall berättas. Sokrates talar om farorna med poesin för att den är en
441

Staten, s. 377d.
Enligt Platon är verkligheten de fakto någonting som är sant.
443 A.a., s. 377e.
444 I den svenska översättningen säger Glavkon Ja, det vilja vi göra. Det engelska uttrycket
allright i en av översättningarna uppfattar jag som ett slarvigt och nonchalant uttryck, men
mindre än vad okey gör. I den grekiska texten motsvaras det av svaret: Akka vq , vilket lika
gärna kan översättas till Naturligtvis måste det göra det (eng. Certainly it must). Shorey
översätter detta till So we must, vilket står närmare originalet än vad de andra uttrycken gör.
445 Staten, ss. 2.376e-2.377a.
442
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efterbildning. Detta kan relateras till hans syn på mimesis och hans syn på
poesin. Den har inte att göra med skapande verksamhet446. Frågan gäller om de
skall ta upp tragedien och komedin i staten med tanke på detta. All
efterbildning är inte skadlig, enligt Sokrates. Att efterbilda tapperhet, besinning, fromhet, ädelmod och dylikt är för väktaren helt i sin ordning. Detta
stämmer med hans uppgift i livet. Vad som inte får efterbildas för en väktare
är kvinnor, slavinnor eller slavar, tarvliga och fega män, eller de fel som
sådana människor i ord eller gärning begå mot sig själva eller efterbilda vansinniga människor. Att efterbilda någonting som motsvarar verkligheten är,
enligt Platon, helt i sin ordning, men inte en efterbildning som skapar om människor och deras livsuppgifter. Om en väktare efterbildar en slav, stämmer
detta inte med verkligheten. En väktare kan aldrig ha samma egenskaper. Här
får man en bild av Platons värderingar och människosyn som egentligen bara
kan tolkas på ett enda sätt. Han strävar efter konformism. Han visar inte något
tecken på nytänkande. Snarare tecken på konservativt och traditionsbundet tänkande. Hantverkarna, slavarna och kvinnorna skall inte formas om. Kunskapen
om vansinne och om ondska hos män och kvinnor bör man känna till, men man
får inte efterbilda eller återge något av detta. Vad som skall efterbildas är det
rätta. Detta är enligt Sokrates att det inte får finnas någon dubbelhet. Var och
en skall sköta en syssla, vilket betyder att skomakaren är skomakare och inte
samtidigt styrman, krigaren är krigare och inte samtidigt affärsidkare. Därefter går de in på sånger och melodier. Men det duger inte med vilka sånger
som helst:
[...] Under alla omständigheter, genmälde jag, har du väl ändå först och främst
detta klart för dig att i en sång ingå tre moment: ord, melodi och rytm.
Ja, så mycket vet jag verkligen.
Och vad orden angår, så är det ju beträffande dem ingen skillnad, om de äro satta till
musik eller ej: det gäller samma regler, som dem vi nyss ha föreskrivit.
Det är sant.
Men melodien och rytmen böra väl överensstämma med orden?
Javisst.
Och för jämmer och klagolåt, sade vi, ha vi ingen användning, om vi tänka på det
talade ordet.
Nej
Och vad finns det för klagande melodier? Säg det, du som är musiker. Det är de,
som äro satta i halvlydisk och hellydisk tonart, ävensom några andra Dessa få vi
således förkasta, sade jag. Ty de äro obrukbara redan för goda kvinnor och ännu
mer för män.
Ja visst.
Vidare äro ju dryckenskap, verklighet och lättja i högsta grad opassande för väktare.
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orent. Det är ett sken; en illusion i meningen att det inte överensstämmer med
det verkliga som Platon uppfattar det.
Sokrates och Glavkon går vidare och diskuterar musikaliska begrepp.
Glavkon berättar att det finns tre olika huvudslag av metriska system - liksom
det finns fyra olika slag i musiken. Sokrates menar att deras uppgift nu är att
pröva med Damon vilka versmått som uttrycker lågsinne, övermod, vanvett
och andra dåliga egenskaper och vilka som bör reserveras för motsatta
egenskaper. Efter denna undersökning i vilken de kommer fram till att sköna
ord och ädel harmoni, fint behag och god rytm är ett uttryck för själens
enfald. Sokrates fattar inte detta som uttryck för dumhet, utan för ett sinne,
som i sanning är ädelt och skönt. Slutligen konstaterar Sokrates att uppfostran i
musik är av synnerlig vikt.
Sokrates jämför med hur vi lär oss i läsning. På samma sätt som vi inte är
fullärda i läsning, förrän vi kan hela alfabetet är vi inte fullärda i musik förrän
vi har lärt oss känna formerna för besinning, tapperhet, ädelmod, högsinne och
alla besläktade egenskaper, liksom även deras motsatser. En musikalisk
människa måste älska harmoniska människor, men ej de oharmoniska.
Efter en kort dialog om den sinnliga kärlekens tygellöshet och konstaterandet om att den sanna kärlekens natur ligger i att på ett måttfullt och harmoniskt
sätt älska det hovsamma och sköna avslutas denna undersökning. Undersökningen går över från den musikaliska uppfostran till gymnastiken:
[...] Och av detta skäl, Glavkon, sade jag, är väl uppfostran i musik av den största
betydelsen, just emedan rytmen och harmonien lättast tränga in i själens djup och
mäktigast inverka på den, och emedan de föra med sig skönhet och göra den
människa skön, som får en rätt uppfostran, och den människa ful, som får en dålig
uppfostran? Och den som är uppfostrad, som sig bör, har väl även den skarpaste
blicken för allt vad som brister, för allt vad som är fult i naturens eller i konstens
skapelser. [....]452

I sjunde boken i Staten handlar det om filosofens, inte det lilla barnets eller den
unga människans undervisning och uppfostran. En filosof måste vara både en
krigare och en filosof och behöver därvid uppfostras både i musik och gymnastik, såväl som att erhålla kunskaper i matematik, i geometri, i astronomi
och om dialektik.
Talet handlar inte om det hantverk en handelsman behöver behärska
(aritmetiken) utan om att kunna diskutera talen i sig själva. Det är tal som
endast existerar i tanken, men är till nytta för själen därför att den övar upp
förmågan till att förstå, för att kunna nå sanningen. Det är tal453 som ingår i
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Staten, ss. 401d-e.
A.a., s. 525d. I den grekiska texten omnämns talet som aritmetik.
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matematiken och tal som är förbunden med diskussion och samtal.454. Platon
talar om tal i två betydelser, som aritmetik och som samtal och diskussion.
Man kan tänka sig två dimensioner. Man tänker och talar om aritmetik och
förståelsen uppstår för dem båda. Vad som gäller är att själen tvingas att
använda förståelsen (morei) i sig själv för att förstå sanningen i sig själv. Här
talar han om noesis, dvs om den högsta förståelsen. Uppnåendet av noesis är
förutsättningen för att - själen skall finna sanningen i sig själv455 .
Därefter kommer de in på geometrin och nyttan med den. Den tvingar själen
att studera varat, inte vad något skall bli.456 De flesta, menar Sokrates, anser
att geometri endast är vad någonting är, inte vad det kan bli. Det är just det
som bidrar till att själen dras till det som är sant genom geometrin och kan
producera filosofiska tankar som riktar uppåt det som vi helt felaktigt riktar
nedåt457 .
Det tredje ämnet är astronomin. Det handlar inte enbart om att känna
till årstiderna, månaderna och åren och att detta är lika viktigt för en
general som för en bonde eller sjöman, vilket Glavkon föreslår. Något
som Sokrates för övrigt tycker är ett vulgärt sätt att betrakta astronomin.
Det bör vara klart för var och en att den tvingar själen att titta uppåt. Att
se upp mot himlen och dess stjärnbilder innebär att man använder dem
som en modell för allting annat.458
Det fjärde och sista ämnet är dialektiken och det är de tidigare tre ämnena
som leder till kunskap om denna. Den är det enda som kan leda själen uppåt,
när den i ogudaktighet har varit begravd i ett barbarisk träsk459 460 .
Sokrates talar om att dessa fyra ämnen (matematiken, geometrin, astronomin, och dialektiken) ingår i tanken och kunskapen ingår i intellektet. Att
tro och att föreställa sig är detsamma som uppfattning. Han säger att uppfattning handlar om att bli och intellektet handlar om varat.
*
Platons ”läroplan” är uppdelad i två stadier och förklaras med grottliknelsen. I
454

A.a., s. 526b. Den grekiska betydelsen är dialektiken.
A.a., s. 526b.
456 A.a., s. 526e.
457 A.a., s. 527b.
458 Staten, ss. 529 c-d.
459 Staten 533d. I den grekiska texten betyder boqbaqijx mud, mire och dirt. på engelska. På
svenska blir det gyttja, lera och smuts, resp. träsk; myr resp. smuts. Eftersom både träsk och
myr kan användas bildligt bör den rätta översättning bli ett barbariskt träsk eller en barbarisk
myr. På grekiska är boqbaqijx en metafor för insektslarver i gödsel. Enligt Paul Shorey,
översättaren i Loeb-editionen föreställde sig orfismen den ogudaktiga själen begravd i gyttja i
underjorden. Därför bör den rätta översättningen kunna bli ett barbariskt träsk. Barbarisk
handlar i Platons skrifter om andra än hellener, dvs andra än greker.
460 Staten, s. 533d.
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det första stadiet befinner sig lärjungen i en uppfattning av verkligheten och i
det andra leds han till kunskap. När lärjungen nått slutet på det andra stadiet,
dvs då han har sett ljuset har han nått förståelse (noesis). På vilket sätt syns
denna linje och dessa olika stadier i hans dialoger? Vad har de olika inriktningarna för pedagogisk innebörd? Den vanligaste typen av platonsk reflekterande och utforskande metod ser ut på följande sätt. - Frågan framställs,
bevis framläggs, invändningar mot bevisen framförs och de vederlägges om
det finns möjlighet. Det slutliga beviset läggs fram, som ofta accepteras. Den
framställda frågan och de bevis som läggs fram hos Sokrates motsvarar de
uppfattningar som av Sokrates förlösts hos eleven. För övrigt har den platonska vetenskapliga metoden inte någon motsvarighet hos Sokrates. Metoden kan
användas pedagogiskt i syfte att få eleverna att tänka på ett sätt, dvs,
systematiskt och logiskt, vilket leder till abstrakt kunskap. Det här sättet att få
eleverna att tänka kan ses som den filosofisk/pedagogisk inriktningen av
Platons pedagogik. Här kommer jag att redovisa avsnitt ur Faidon och
Faidros, och sammanfatta Filebos och Sofisten, vilka illustrerar de sätt som
Platon använder sig av i dialogerna för att förmedla detta sätt att tänka.
*
är en lång dialog inskränker jag denna redovisning till bevisen
Då
för själens odödlighet som Sokrates framlägger. Bevisen och resonemangen
kring dem anknyter till själavandringen, eftersom den är knuten till själens
odödlighet. Invändningar mot tre av bevisen redovisas i dialogerna, varav en
av dessa invändningar vederlägges. Därefter kommer det fjärde beviset för
själens odödlighet, kritik mot tidigare filosofer och en mytisk framställning av
jordens beskaffenhet och livet efter detta. Syftet med denna bevisföring är att
påverka läsaren att det finns ett liv efter detta och att själen är odödlig. Genom
denna pedagogik som påverkan, förmedlar Platon den vetenskapliga metoden.
Han använder sig av referenser till naturfilosofin och pythagoreernas lära, men
också av liknelser och myter för att få läsaren att nå förståelse. Bevisen är
följande.
Det första beviset går ut på motsatser. Eftersom något blir större, måste det
först ha varit mindre, det svagare uppstått ur det starkare, något sämre uppstått
ur det bättre, och något rättvisare uppstått ur det orättvisare. Sedan går
Sokrates vidare och frågar om det finns någon motsats till att leva:
Faidon461

[...] - Nå, sade Sokrates, finns det något som är motsatt till att leva, på samma sätt
som sova är motsatt till att vara vaken?
- Visst gör det det! sade Kebes.
- Vad är det?
- Vara död, svarade han.
461

Här har jag valt att citera Jan Stolpes översättning.
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- Då uppstår alltså dessa båda ur varandra, eftersom de är motsatser, och då är
födelserna mellan dem dubbel, eftersom de är två.
- Javisst! [...] 462

Sokrates resonerar kring döden genom att jämföra den med sömnen, för att
därefter mena att om de är motsatser så måste de väl vara uppkomma av
varandra. På så sätt förbinds döden med livet och livet med döden. Ur det döda
uppkommer det levande, fortsätter Sokrates sin framställning och avslutar med
att åberopa myten om den sovande Endymion. Han säger, genom att referera
till Anaxagoras, att allt skulle bli ett enda virrvarr om allt blandades ihop och
aldrig skildes åt. Förnuftet visar sig i att om allt dör utan att bli levande igen,
så skulle allt förbli dött. Detta skulle betyda att allt en gång blivit levande, men
sedan skulle allt sluta att existera i och med att allt dör. Det finns ingen mening
med detta. Livet måste ha en mening. Det här refererar till Platons resonemang om själen. Vilken själ som Sokrates talar om är svårt att få grepp om,
den individuella själen eller människosjälen?
Det finns en blandning av mytiskt och förnuftigt tänkande hos Platon (vilket
ofta förekommer i hans dialoger) i det korta stycke som citeras några rader
längre ner. Han låter Sokrates finna att myter kan ha mening, t o m, skall ha
mening t ex myten om den sovande Endymion. Det skulle vara nonsens om
Endymion inte skulle vakna ur sin långa sömn. Här uppvisar Platon prov på sin
egenskap att förklara genom att använda sig av liknelser och myter:
[....] Om t. ex. det blott funnes ett insomnande, men däremot ej något uppvaknande
ur sömnen, så begriper du, att hela tillståndet till sist skulle göra myten om den
sovande Endymion till ett rent nonsens utan någon mening, eftersom då allt annat
också skulle ha råkat ut för samma öde som han, nämligen att sova. Och om allt
blandades ihop och aldrig skildes åt, skulle Anaxagoras´ sats snart bli verklighet:
allting är ett enda virrvarr. Och på samma sätt, min käre Kebes, om allt doge, som
har del i livet, och sedan efter döden stannade kvar i samma tillstånd och ej åter
finge liv skulle då ej ovillkorligen allting till sist bliva dött och intet vara levande?
[...]463

Det andra beviset för själens odödlighet är återerinringen. Efter en längre
undersökning kommer Sokrates fram till följande: att man inte kan minnas
något från en tid då man inte existerade. Alltså måste det handla om att man
minns något från tiden man lever. Om man föds med en viss typ av kunskap
som det sedan bara är att föda fram i enlighet med sokratisk
undervisningsmetod, så måste man ha haft ett föregående liv. Han säger att
man erhållit kunskapen före födelsen, fast det verkar finnas en osäkerhet. Han
462
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reserverar sig genom att använda sig av ordet ”om”. Men han gör det utifrån
tron att han har rätt. Vad han talar om är alltså att få igen en kunskap som
man redan har ägt eller rentav redan äger:

[...] Om vi således fått den före födelsen och blivit födda med den, ägde vi ju redan
innan födelsen och omedelbart efter den kunskap ej blott om det lika och det större
och det mindre, utan även överhuvud om allt sådant. Om vi nu, menar jag, ha fått
kunskapen före födelsen och förlorat den vid födelsen, men sedan genom att
använda våra sinnen återfå den kunskap, som vi redan en gång förut haft, blir då
icke det, som vi kalla att ´lära´ just liktydigt med att få igen en kunskap, som
egentligen var vår egen? Och ha vi ej rätt att kalla detta erinring?
[...] Men när fingo våra själar kunskap om detta? Dock icke sedan vi blivit
människor. Redan innan våra själar tagit mänsklig gestalt, funnos de således,
Simmias, utan kroppar, och de ägde förnuft. [Sokrates]464

Inlärning handlar alltså för Platon om att återfinna sin egen kunskap, dvs
erinra sig den, vilket han säger i Menon. Han menar även att själar utan
kroppar erhåller kunskap, vilket stämmer överens med hans resonemang i
dialogen Faidros om själar som ser sanningen. Här menar han att själar som
inte ser sanningen återföds som människor genom att de tappar vingarna. Den
grad av sanning som själen har sett kvalificerar den till typ av kropp som
själen återföds i. Ju mindre man som själ har sett av sanningen, desto längre
ner i hierarkin står man och desto lägre status erhåller man. Den själ som sett
mest är den som antar mänsklig gestalt som ledande filosof, kvinna eller
man.465 Men han säger också att den som inte har sett någon sanning alls
återföds i ett djur.466 Här brister logiken i hans resonemang. Å ena sidan
menar han att själen som inte sett sanning tappar sina vingar och bosätter sig i
mänsklig gestalt och andra sidan att den inte får återfödas i mänsklig gestalt.
Det tredje beviset för själens odödlighet är skillnaden mellan det synliga och
det osynliga. Kroppen tillhör det synliga och själen det osynliga. Beviset är att
det som är besläktat med något söker sig till detta.
Här är vishet för Platon detsamma som oföränderlighet.
Vid ett tidigare tillfälle har Sokrates sagt att detta inte är möjligt förrän
efter döden. Alltså kan man inte nå den högsta visheten i livet. För Platon var
uppnåelsen av visheten det högsta målet. Det är inte så konstigt att Platon sökte
efter detta dödsliknande tillstånd i livet, att han försökte nå vishet utan att först
vara tvungen att lämna livet:
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[...] Ha vi inte vidare föruttalat om, att när själen betjänar sig av kroppen för
undersökning, det må vara genom synen eller hörseln eller något annat sinne, ty att
undersöka något genom sinnena är ju just att undersöka det genom kroppen så blir
själen dragen av kroppen till det, som aldrig är sig likt och den går då själv vilse och
blir virrig och oredig, alldeles som en drucken, enär den kommer i beröring med
sådana ting?
Ja visst.
När den åter ensam för sig själv undersöker något, beger den sig i stället till det
renas, evigas, odödligas och oföränderligas värld, och den är besläktad med detta,
lever den alltid tillsammans med det, när den får lov därtill och får vara för sig själv.
Då upphör den med sina irrfärder och förblir, eftersom den umgås med det
oföränderliga, själv oföränderlig. Och detta tillstånd kallas sanna insikt. [...]467

Tre bevis för själens odödlighet är alltså att allt föds ur motsatser, att kunskap
är återerinring och att allt söker sig till det besläktade. Det fjärde beviset som
Sokrates tar upp efter diskussioner av de tre bevisen, invändningar från
lärjungarna och vederläggning av bevisen, är att en idé (form ) aldrig kan bli
sin egen motsats.
*
Här stöter jag på ett dilemma när det gäller tolkningarna. Tidigare har jag talat
om idévärlden, eftersom jag har utgått från den svenska översättningen under
den naiva och fokuserade läsningen. Stolpe har gått över till att använda sig av
begreppet form istället för idé i sin nyutkomna översättning. I Sofisten skriver
Platon former eller ideer. Den innebördsliga skillnad förändringen av ord har
för tolkningen av Platon kan i det här fallet vara att en idé har att göra med det
abstrakta tänkandet, som refererar till en värld bortom det konkreta. Form
refererar till en mer fysisk och kroppslig värld. Denna förändring kan få
konsekvenser för de tolkningar som jag har gjort. Det går kanske inte längre
att tala om idévärlden som något metafysiskt. Former kan uppfattas relatera till
konkreta och fysiska kroppar som går att se och ta på. Även om de relateras
till en tankeform handlar det om en perception av tanken som en form i samma
betydelse, konkret och fysisk. Som ett ting mer än en idé. Användningen av
begreppet form istället för idé, har konsekvensen att Platon kanske ter sig
mindre gåtfull än tidigare. Synen på hans vetenskaplighet förändras. Den blir
mer lik den syn nutiden har på vetenskaplighet.
Jag ser inte att bytet av ett begrepp till ett annat som är trognare originalet,
bidrar till att synen på hans metafysiska vetenskaplighet förändras. Han
använder sig av naturen och t ex stjärnhimlen som en modell för tänkandet.
Men han gör det inte på samma sätt som nutidens individ. Stjärnhimlen hade en
467
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helt annan innebörd för Platon och hans samtidas sätt att se på den.
Samtidigt passar begreppet form in i tänkandet om det konkreta och det
kroppsliga. Gudarna såg ut och uppförde sig som människor. De var onda,
goda, krigiska, kärleksfulla, ömma mm. Skillnaden är att de var odödliga. De
kunde utföra flygfärder och genomgick märkliga födslar. Athena som föddes
ur en spricka i Zevs panna är ett exempel. Kristendomens abstrakta gud skiljer
sig på många punkter från gudarna inom gudatron, men speciellt genom att
Gud inte uppfattas ha en mänsklig gestalt. Den avbild som kristendomen talar
om är, som jag uppfattar det, en mental avbild mer än kroppslikhet med
människan. Gud är ett väsen, en gestalt som finns inom, utom och inom allt
levande. Något som omsluter allt med sin godhet. Väsendet finns i allt och ger
det liv. En mental avbild av individens förmåga att se bortom det fysiska och
överskrida både detta och sig själv och se sig som en del av något mycket
större än henne själv. Gud finns inom människan som en påminnelse om
hennes ansvar att leva som en god och kärleksfull individ. Gud kan ses som en
intelligens som är mer än summan av den som alla människor bildar.
Så förhöll det sig inte alls för antikens människor. Gudarna fanns utanför
individerna, som odödliga kroppar. Det som framför allt ger dem gudomlighet
är odödligheten. Att använda sig av begreppet idé som kan stå för en högre
verklighet, kan innebära att det nutida gudsbegreppet ger tolkningar av Platons
filosofi som inte stämmer överens med hans eget tänkande. Detta betyder dock
inte att han inte överskred verkligheten och kanske t o m sin egen tanke och
medvetenhet. Han gjorde det inte utifrån samma gudsbegrepp som nutidens
individ skulle göra. Han förklarar det inte som en abstraktion eller intelligens,
utan som en form. Han talar om en högre tanke, ett högre medvetandetillstånd.
Att han till viss del lägger detta tillstånd utanför människan och hos gudarna,
beror troligen på tidens gudatro.
*
Platon kommer in på matematiken och talar om udda och jämnt och jämför
detta med döden och livet. Det odödliga är en form och kan alltså aldrig bli sin
egen motsats, dvs den kan aldrig bli dödlig. Om då själen är odödlig så kan den
aldrig dö. Likaså gäller det som är dödligt, dvs dödens idé. Om då kroppen
som form är dödlig kan den aldrig vara odödlig. Vem har sagt att själen är
dödlig? Vilka bevis har Platon? Förutom att han troligen använder sig av de
kunskaper han erhöll av studietiden hos pytagoreérna och sin tidigare inlärning
i Aten, använder han sig av logikens grundtes. Om A så B. Men logiken har
sina brister. Någonting kan vara logiskt tänkt, men översatt till ”verkligheten”
blir det fel. I en av dialogerna snubblar Sokrates och hans samtalspartner på
den här typen av felslut. Premisserna bidrog till att slutledningen blev att den
som var ärligast var den som verkligen for med osanning, och att den
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kunnigaste var den som var okunnig.468
Ibland liknar Platons vetenskaplighet producerandet av cirkelbevis. Ibland
anför han en typ av bevis som varken kan vederläggas eller accepteras. I
kapitel fyra nämner jag att allt är möjligt att påstå om den osynliga världen.
Platons resonemang om det odödliga visavi det dödliga och formerna, är
logiskt underbyggda. Det finns inte någon anledning att betvivla dem. Just
därför att de är så logiskt underbyggda är det inte möjligt att finna någonting
som talar mot bevisen. Men det är också därför det är viktigt att förhålla sig
skeptisk till dem. Platons vetenskaplighet är förbunden med ett helt annat sätt
att förhålla sig till världen. Även om vi använder oss av samma metoder så
kommer vi fram till olika slutsatser.
Platon visar i sina dialoger att han använder sig av det konkreta, det lättförståeliga för att förklara det abstrakta och det svårtillgängliga. Han utvecklar
vetenskapligheten till en pedagogisk metod i syfte att få lärjungarna att tänka
på ett vetenskapligt sätt.
När Sokrates lägger fram det fjärde och slutliga beviset för själens
odödlighet tvivlar varken Simmias eller Kebes. Snarare undrar de hur de
överhuvudtaget kunde tvivla. Det är inte underligt att de inte gör det. Sokrates
lägger till sist fram ett bevis som inte går att vederlägga därför att det är
logiskt underbyggt.
[...] När nu det odödliga även är oförstörbart, måste väl själen, om den är odödlig,
också vara oförgänglig?
Ja, det är alldeles nödvändigt.
När således döden nalkas människan, dör således, tycks det, det dödliga hos henne,
men det odödliga går bort oskatt och oförstörbart, och det viker undan för döden.
Ja, det är tydligt.
Det finns således, Kebes, ej tvivel om, fortsatte Sokrates, att själen är odödlig och
oförgänglig, och att våra själar verkligen kommer att finnas i Hades. [...]469

Alla tvivel är bortblåsta hos dem.
*
Faidros är en dialog som behandlar två ämnen, kärleken och talarekonsten.
Två ämnen som hör väl ihop. Deltagarna talar om kärleken och för att göra
den rättvisa bör man kunna tala väl. Exempel på hur tal skulle hållas och med
all sannolikhet hölls om kärleken under den attiska perioden återfinns i Platons
dialog Gästabudet. När Sokrates talar om kärleken avslöjas synen på hur det
mänskliga psyket fungerar. Efter en ganska lång inledning som innehåller
Lysis´ tal och Faidros´ och Sokrates´ synpunkter på detta tal, talar Sokrates om
468
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kärleken i två tal. Talen skiljer sig åt. I det första talet försvarar han Lysis
ståndpunkter och i det andra lovordar han kärleken.
Det första talet innehåller tesen om att individen styrs av två krafter. Den
ena är medfödd och kopplas till begäret efter njutning. Den andra är förvärvad
och kopplas till omdömet om vilka mål som är bäst att uppnå. Ibland är det
njutningen som har övertaget och ibland är det omdömet.470 Platon ger uttryck
både för ett dualistiskt tänkande, då han ställer det onda mot det goda och ett
dialektiskt tänkande med tanke på att han också talar om hur de båda krafterna
har karaktären av ett dialektiskt förhållande till varandra. Platon beskriver en
typ av kamp mellan de båda krafterna som har likheter med Hegels allegori om
herren och tjänare471. De är ömsesidigt beroende av varandra. Makten är
beroende av undergivenheten, lydnaden och anpassningen hos tjänaren. Denna
är beroende av tillsägelsen, förtrycket och förödmjukelsen. Utan herren ingen
tjänare och tvärtom. Tjänaren godtar herren i all sin maktutövning. De behöver varandra och båda skulle var för sig bli en tragisk figur i sitt sökande
efter den andra som kan få henne att leva ut sin roll, sin identitet. Njutningen
och omdömet behöver också varandra. Platon skulle hävda att det är njutningen som behöver omdömet mer än vad omdömet behöver njutningen. Men
omdömet behövs inte om inte begäret efter njutning finns. Njutningen behöver
omdömet för att räddas från att gå under.
Det är på det här sättet Platon resonerar och får läsaren att förstå hur och
varför hon skall leva väl. Han talar i detta sammanhang om att den ena kraften
har att göra med besinning eller måttfullhet och den andra tygellöshet. Han
talar länge om hur detta yttrar sig och på vilket sätt man skall tygla begäret
som leder till bl a frosseri:
[...] Att kärleken är ett begär, är ju klart för vem som helst. Likaledes veta vi, att
även den ej älskande hyser begär till dem, som äro sköna. I vad avseende skiljer sig
då älskaren från den, som ej älskar? Vi måste därvid tänka på, att det i varje
människas inre finnes två ledande och styrande krafter, som vi följa vart det bär;
den ena är oss medfödd, det är begäret efter njutning; den andra är förvärvad, det är
vårt omdöme, som strävar efter vad som är bäst och riktigast. Dessa båda krafter
krafter i vårt inre äro ibland endräktiga, ibland oense; och än har den ena, än den
andra övertaget. [...]472

Det här ämnet engagerar verkligen Platon. Inte enbart för att han talar länge
om det, utan också för att han använder sig av liknelser som har ett mustigt
och färgrikt språk. Något som avslöjar en författares engagemang.
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Sokrates talar om att likheten har betydelse och att likasinnade trivs bäst
ihop. Han talar om olika människotyper; den okunnige, den fege, den ej talföre, vältalaren, den trögtänkte, den snabbtänkte, den svartsjuke och smickraren. Den farligaste av dem alla är smickraren:
[...] Det finns så mycket annat, som är av ondo, men i de flesta fall har någon
demon blandat upp det med en låt vara flyktig lustkänsla. Tänk t ex på en smickrare;
det är en farlig varelse, en riktig olycka men ändå finns det ett visst behag i hans
väsen. [...]473

I det andra talet ändrar Sokrates ståndpunkt. Han börjar med att tala om olika
slag av vansinne. Man kan tycka att all galenskap är av ondo, men säger
Sokrates, det finns vansinne som är en gudagåva. Sierskan i Delfi och
prästinnorna i Dodona har denna sortens galenskap. De gör gott i galenskapen,
inte när de är vid sina sinnens fulla bruk. Genom sina spådomar siar de om
framtiden och gör mycket gott för andra. Sokrates förklarar galenskap och
menar att den som kommer från gudarna är mer värd än människans klokskap:474
[...] när de gamle i forna tider funno upp ord och namn, ansågo de tydligen ej
galenskap (mania) som något ont eller nedsättande. Annars skulle de aldrig ha givit
just detta samma namn åt den ädla konst, som ger oss inblick i framtiden; de kallade
den nämligen maniké. Nej, de trodde, att det var en härlig gudarnas gåva. Nutidens
människor ha emellertid smaklöst nog inskjutit en bokstav och kallat det mantiké.
Det är något liknande med den kunskap om framtiden, som man på förnuftig väg
genom olika slags tecken, t ex fåglarnas flykt förskaffade sig och som man därför
kallade för förnuftsspådom, o i o n o i s t i k: här har ett senare släkte stoltserat med
att kalla det o i n i s t i k, fågelskådning. (Översättarens kursiv)475

Det tredje slag av vansinne som Sokrates talar om kommer från muserna.476 En
inspiration som rör vid en jungfrulig själ, väcker och eldar den. Detta är den
gudomliga själen och är av godo. Hur den mänskliga naturen och den gudomliga själen är till nytta för varandra vill han bevisa genom att tala om själens
natur. Han börjar med att tala om att själen är odödlig, därför att den är rörlig. Ingenting kan dö som rör sig.
Platon ger själen ytterligare en definition. Den är både odödlig och rörlig.
Varför då inte föränderlig? Svaret ges genom följande liknelse.
Det mänskliga psyket styrs av en körsven och två hästar, en god och en ond.
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Körsvennen försöker att tygla den onda:
[...]Själen kan liknas vid den enade kraften av ett bevingat ekipage och dess
körsven. Gudarnas hästar och körsvenner äro allesammans förträffliga och av ädel
härkomst; men hos oss andra är det rätt blandat. Människornas körsven kör sina
hästar i par men den ena hästen är ädel och hög och av ädel härkomst, den andra är
raka motsatsen. Hos oss blir det därför en vansklig och besvärlig sak att köra
vagnen. [...]477

I Faidros visar Platon att det mänskliga psyket inte är något som kommer från
människan själv utan från gudarna. Gudarna är odödliga, rörliga men oföränderliga. Eftersom själen kommer från gudarna har den samma egenskaper.
Även om hans beskrivning har drag av dualism och själens tre delar, förnuftet,
det goda och det onda, som för tankarna till Freuds tredelade jag som är överjaget, jaget och detet, finns ändå en holistisk grundsyn. För nutidens människor
är denna grundsyn märklig och svår att förstå. Själen är något utanför individen som sedan blir en del av henne. Själen är skillnad mellan liv och död. Ur
liv kommer död och ur död kommer liv. En ständig kretsgång generation efter
generation. Kroppen kan inte leva utan själ. Eftersom det är en själ som har
tappat vingarna som bosätter sig i kroppen är den ofullkomlig. Men skall bli
fullkomlig genom att leva ytterligare ett eller flera liv på jorden och lära sig
vad sanning är. Den jordiska kroppen är själens skola. Den behöver slå rot i en
kropp för att kunna växa, precis som ett frö behöver myllan för att bli en fullvuxen och fulländad växt. Det gäller att vattna den väl och ge den tillräcklig
näring. Här lyser påverkan från naturfilosofin igenom hos Platon och kombineras med pytagoreérnas teori om själavandringen. Men han är ambivalent
när det gäller själens liv i kroppen. För på ett ställe talar han om kroppen som
själens fängelse, när han påstår att själen är fängslad i den som musslan i skalet,
istället för att tala om kroppen som en plantskola:
[....] Med sina slöa sinnen kunna själarna endast med knapp nöd i avbilderna upptäcka urbilden; och det lyckas endast för helt få själar. Men en gång var skönheten
strålande att skåda; det var när vi, somliga av oss, filosoferna, i Zevs´ följe, andra i
någon annan guds följe sågo den härliga synen och invigdes i det mysterium, som
väl må kallas det saligaste av alla och som vi firade, rena och obesmittade av allt ont
som förestod oss i framtiden. Fullkomliga och rena, oföränderliga och saliga voro
också de gestalter, som vi efter vår invigning skådade i rent ljus; och fläckfria vore
vi själva, fria från det som vi nu släpa på och som vi kalla kropp, fängslade i den
som musslan i skalet. [min kursiv]478
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I Foucaults verk Övervakning och straff är hans budskap att själen är kroppens
fängelse479 . Innebörden är den motsatta. Hos Platon är det kroppen som håller
själen ofri, medan det hos Foucault är själen som disciplinerar kroppen.
I utsagan skriver Platon ”[...] Fullkomliga och rena, oföränderliga och saliga
voro också de gestalter, som vi efter vår invigning skådade i rent ljus; och
fläckfria vore vi själva, fria från det som vi nu släpa på och som vi kalla
kropp, fängslade i den som musslan i skalet.” Här lyser hans längtan igenom
och liknelsen appellerar till läsarens medkänsla. Det är svårt att låta bli att
tycka synd om själarna som tappar vingarna och tvingas bosätta sig i en kropp
som de måste dras med i flera decennier, speciellt om den inte riktigt passar.
Men egentligen är det Platon som läsaren tycker synd om. Hans längtan efter
ljuset, fläckfriheten, fullkomligheten, renheten och oföränderligheten gör hans
förhållande till kroppen plågsamt. Han ger uttryck för en frihetslängtan, eftersom han liknar tillståndet vid fångenskap. Själen som kroppens fängelse utifrån
Foucault får en djupare och mer mänsklig betydelse när man tagit del av
Platons beskrivning i Faidros. Men Platons liknelse ökar förståelsen för vad
Foucault egentligen förmedlar. Förändringen i maktens förhållande till individen. Makten som flyttas från den yttre till den inre verkligheten hos individen. Genom att förstå att hon blir sedd av andra i all sin skröplighet, promiskuitet och ohederlighet, disciplineras själen och kroppen blir dennes lydiga
slav.480
Hos Platon är det själen som är fångad i kroppen. I det jordiska, i traditionen och i det föränderliga. Själen kan ju inte flytta som individen kan göra
när hon inte trivs med sin jordiska bostad. Själen väljer inte sin bostad. Den
kan t o m få bosätta sig hos ett djur. En själ som aldrig sett sanningen får
aldrig ta plats i en mänsklig gestalt. Platon förmedlar att det inte är lätt att vara
själ i en jordisk gestalt. Snarare ett fruktansvärt straff för att själen inte klarat
av att skåda sanningen och inte får leva som fullkomlig och ren och därför
tappat sina vingar. När själen slutligen återfår sina vingar får den samma
symptom som när en människa får sina första tänder. Det är en oro, klåda och
kittling.
I denna dialog bevisar Platon genom att ta hjälp av berättelsen, myterna och
liknelserna. Han är långt ifrån den vetenskapliga metod han uppvisar i dialogen
Faidon. Kanske för att det handlar om en inlärning av ett speciellt kunskapsstoff. Många ställen kan vara värda att diskutera närmare. Att Platon ändå inte
gör detta, kan bero på att han har kvar sin holistiska syn inom detta område,
liksom de flesta andra samtida. Det finns mycket i dialogen som ligger långt
ifrån nutidens vetenskaplighet. Platon talar om demoner, om själar med
vingar, om gudar, om körsvenner, om onda och goda hästar och om kamp
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mm.
Människan ingår i ett förbund med gudarna. Hon är starkt sammanbunden
med gudomligheten. För den människa som inte är detta, går det illa. Hon
förblir själen i ett djur och kommer aldrig mer in i en mänsklig gestalt. Ett
hårt öde för en själ som längtar efter fullkomlighet, renhet mm. Å andra sidan,
en själ som aldrig sett sanningen vet heller inte vad hon längtar efter, men
längtan finns där ändå som en ständig smärtande påminnelse om något förlorat.
Det är lätt att känna igen sig i hans liknelse och det är väl därför som han
genom den skapar förståelse. Känslan av oro, klådan och kittlingen i kroppen
när man är på väg att förändra sitt liv eller utvecklas genom åren. Barnets
förändring i tonåren. Den vuxnas inträde i medelåldern och hennes erfarenhet
och visshet om att livet en dag kommer att förändras. Den gamla människans
erfarenhet av den kroppsliga gestaltens svek och förändrade utseende och
hennes visshet om att livet snart kommer att ta slut. Allt detta leder individen
närmare sanningen om livet och hennes plats i det. Ungdomens illusioner om
evigt liv och beständighet förvandlas till en visshet om intet och om den
oundvikliga förändringen. Eller för att ge oron, klådan och kittlingen en positivare och ljusare inramning ta exemplet när individen förälskar sig eller finner Guds kärlek eller når en högre visshet genom studier. Perspektivet på
livet, på historien och på andra individer förändras. Kunskapen om dem, men
framför allt om individen själv, ökar. Kunskapen ökar för att perspektivet blir
annorlunda och vidare. Individen lyfter och når en annan dimension. Hon får
vingar även om de inte lyfter henne särskilt högt till en början. Men hon kan
tappa sina vingar, precis som de själar Platon talar om gör. Hon kan bränna
dem som Ikaros när han flög för nära solen. Hon måste söka vidare, komma
ner på marknivå igen, en erfarenhet rikare. När hon väl har funnit kärleken,
Gud eller kunskapen för gott sitter vingarna fast och får henne att fortsätta att
se allt i det nya perspektivet. Då har hon kommit in i ett oföränderligt tillstånd.
Lyckan består hela livet, även efter döden.
Det är det här som Platon talar om. Han både lockar och varnar. Lockar
individen att söka solen, men varnar för att ge sig hän eller för att flyga för
nära ljuslågan. Risken är att detta inte är sanningen utan ännu en illusion.
Själens liv i Platons tankevärld är inte lätt, precis som individens liv på
jorden inte är det. Min tolkning är att han ger uttryck för den kamp och de
svårigheter, de plågor och pinor som individen måste stå ut med. Det var inte
lätt att vara människa i antikens Aten. I Faidros ger Platon uttryck för en
existentiell sanning som han eventuellt själv nått insikt om. Kroppen är själens
fängelse. Man kan aldrig komma från sig själv. Min tolkning är att Platon på
många sätt är en plågad människa i en hård omvärld. När jag läser Faidros
känner jag medkänsla för själarna. Troligen är det Platon som förmedlar
någonting som bidrar till att denna medkänsla uppkommer. Det är Platons egen
plågade själ som lyser igenom i hans berättelse. Eller är det min egen plågade
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själ som existentiell varelse i mötet med Platons berättelse, som min tolkning i
själva verket avslöjar?481
*
Platon använder sig av olika slag av metoder i olika dialoger för att få
kunskap. De vanligaste metoderna i Platons skrifter är metoden som används i
Sokrates försvarstal, Kriton och Faidon som innebär att lägga fram bevis som
sedan prövas i samtalet och metoden i Sofisten och Parmenides som innebär en
begreppsdefiniering genom strukturering, vilket innebär att ett av två
alternativ väljs. Det valda alternativet delas upp i två alternativ som väljs, osv.
Denna uppdelning leder till slut till den gräns då det inte längre går att dela
upp begreppet. Metoden som används i Filebos som innebär att dela upp i klasser är ovanlig i Platons skrifter. Den liknar metoden i Sofisten och Parmenides, men det finns skillnader. Här är han inte lika strukturerad. I Faidros som
handlar om det mänskliga psyket ingår egentligen inte någon reflekterande och
utforskande metod. Även om Platon tar upp tre olika typer av vansinne, så
förklarar han psyket genom att använda sig av myternas pedagogik.
De vetenskapliga metoderna används för att nå kunskap om tingen. De bidrar också till att eleven lär sig hur man söker kunskap. Metoderna innehåller
inslag av metapedagogik i betydelsen metainlärning och metakunskap. Platons
pedagogik innehåller en kommunikativ och en filosofisk/pedagogisk inriktning.
De olika inriktningarna har olika syften. Den filosofisk/pedagogiska har till
syfte att lära ut hur man lägger fram bevis och prövar detta kunskapsstoff,
men också att pröva och att vederlägga eller att acceptera bevis. Rent epistemologiskt kan Platons pedagogik sägas täcka upp hela inlärningsfältet, från det
första medvetandegörandet av en uppfattning till den slutliga teoretiska kunskapen. Utifrån analysen av platonsk reflekterande och utforskande metod i
diaalogen Sofisten går den ut på att visa hur man genom systematik kan komma
fram till olika definitioner. Denna metod har likheter med sokratisk
samtalsmetod på så sätt att alla definitioner läggs fram för prövning. Denna
pedagogik kan kallas dialektisk.

Verksamheten på akademin
Jag vill sluta det här långa kapitlet med en tolkning av den pedagogiska verksamheten på akademin och en diskussion om dess mening, med utgångspunkt
från dialogernas struktur och pedagogiken som påverkan i dialogerna. Här har
jag använt mig av triaden kommunikation - pedagog - kunskapssökande,
modell II:2 Verksamheten.
Den mening som verksamheten kan ha haft på samtiden är att den genom sin
mångfald av metoder och pedagogiska inriktningar visade på ett nytt sätt att
förhålla sig till undervisning och uppfostran.
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Det är högst sannolikt att verksamheten präglades av Platon själv. Något som
måste ha fått vissa konsekvenser. Han blev en stark maktfaktor genom att han
kunde lägga upp undervisningen efter sitt eget huvud. Han behövde inte ta hänsyn till någon.
Hans självkonstitution och nygestaltning av verkligheten bör ha haft stor betydelse för vem han var mot sina lärjungar och när han undervisade. Av de
karaktärsdrag jag redovisar i kapitel fyra är det säkert de sedliga karaktärsdragen som framträder tydligast.
Hans gudfruktighet, rättrådighet och måttfullhet präglade säkert undervisningen, inte bara hans föreläsningar utan också hur han förhöll sig till sina lärjungar. Han krävde säkert att de också skulle uppvisa liknande sedliga karaktärsdrag eller åtminstone sträva efter att uppnå dem. Men det är inte säkert att
han alltid var lika gudfruktig och rättrådig då det gällde lärjungarna. Han uppvisar ganska orättfärdiga drag när han i dialogerna svärtar ner sofisterna. Han
kan tyckas ha varit en komplex person om alla karaktärsdrag som dialogerna
ger uttryck för verkligen var hans egna. Som jag beskriver i kapitel fyra, upplevs han inte ha varit komplex. De olika karaktärsdragen återfinns i olika sammanhang.
Han är hård i sina dialoger när det gäller moraliska frågor. Han förhöll sig
säkert med stor sannolikhet också förnuftigt, vetenskapligt och framtidstillvänt
i sin undervisning. Förutom sedligheten var den vetenskapliga skolningen ett
av de ämnen som var viktiga för honom. Hur han konstituerar sig i berättande
visar också att han var bildad och social. Han tillämpade sin begåvning, kommunicerade med andra och var delvis öppen för nya ideér, om de inte alltför
mycket stred mot hans övertygelser. Det är svårt att föreställa sig att han inte
skulle ha varit både social tillsammans med sina lärjungar.
Hur kan då den pedagogiska verksamheten tänkas ha sett ut? Det troliga är
att den präglades av bildning, disciplinering och förnuft.
Skulle man kunna tänka sig att undervisningen fokuserade på drillning,
metodiska och argumentativa övningar i förmågan ”att lika klart och tydligt
´Se´ i begreppsvärlden som i fenomenvärlden” som exempelvis filosofen
Gunnar Svensson menar i sin bok Wittgenstein om kunskap och visshet. Han
säger vidare att dialektiken hos Platon endast är en metod för att uppöva förmågan till begreppsseende för att avlägsna hinder för det klara ´inre´ skådandet. Att verksamheten gick ut på att lärjungarna fick öva sig i metoder för
abstrakt tänkande.482 Eller kan man tänka sig ett helt annat scenario, en helt
annan undervisning än en som liknar drillning?
Om man ser dialogerna som ett uttryck för den pedagogik som Platon
genom sin undervisning lärt sig, en pedagogik som han bara kunde ha lärt sig
genom tillämpning kan man tänka sig ett helt annat scenario. Om man
dessutom använder dialogerna som inte anses vara skrivna av Platon, men som
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Se Svensson, 1992, Wittgenstein om kunskap och visshet, Stockholm, Bokförlaget Thales.

203

anses skildra hur undervisningen kan ha gått till på akademin, kan man inte
bara tänka sig det, utan faktiskt räkna med ett helt annat scenario. Dessa
dialoger liknar det sokratiska upplägget. Dialogerna kan efter en enkel
kvantitativ analys, som innebär att man ser hur många gånger en direkt fråga
ges, lotsning förekommer mm, ge resultat som motsäger att de är lotsande om
man ser till helheten. Om man slutligen utgår från att den pedagogik som hans
produktion innehåller reflektion är det otänkbart att undervisningen gick ut på
drillningslikande övningar i abstrakt tänkande. För detta vore ett tecken på att
Platon i praktiken totalt gick emot sina egna pedagogiska ambitioner. Och det
är detta sista argument som är det starkaste för att undervisningen inte fokuserade på drillningsliknande övningar.
Ett helt annat scenario är att undervisningen var mångsidig. Då dialogerna
uppvisar en mångsidig pedagogik är det osannolikt att Platon skulle ha undervisat på ett enda sätt. Förutom argumentativa övningar förekom troligen
gemensamt kunskapssökande, föreläsningar, skrivning av sokratiska dialoger,
berättande, läsning av andras verk, inlärning av de filosofiska lärorna, kritiskt
tänkande, övningar i självinsikt och enskilda samtal. Ämnen som man kan
tänka sig förekom är matematik, astronomi, etik: rättvisa, dygd och måttfullhet, filosofi osv. Ett annat skäl till mångsidigheten är att lärjungen på akademin
skulle skolas till att bli den ledande filosofen i Platons idealstat. För att detta
skulle bli en möjlighet, bör de ha tränats och faktiskt uppmuntrats att tänka
självständigt, ta egna initiativ och ha en ledande roll. Därför skulle man också
kunna tänka sig att lärjungarna fick öva sig i att undervisa, att leda varandra
under olika sessioner. Dialogernas metakommunikativa inslag fokuserar på hur
man samtalar, disputerar, håller tal osv.
*
Man kan som nämnts tänka sig att verksamheten på akademin präglades av
bildningen, disciplineringen och förnuftet. Till sist vill jag resonera kring
dessa tre områden och ställa dem mot den nya läroplanen Lpo 94. Speciellt
bildningstanken i relation till innebörden av Platons bildningsbegrepp. För det
är just i bildningstanken som jag ser att Platons pedagogik får sin mening.
Bildning är i dess mest genuina form en skapande process, inte bara
självbildningen utan också den bildningstanke som Lpo 94 framför. Men för
att bildningen skall bli en skapande process måste siktet ställas in med den
skapande pedagogiken i blickfånget. Bildning är bl a förknippad med kulturen.
Därför hade inte bildningen under 400-300 talet f Kr samma innebörd som den
t ex har idag. Den var förknippad med gudatron, demokratin, seder och bruk,
levnadsvillkor och andra av tidens kulturella uttryck. En bildad man (för det
var en man) skulle känna till gudarna, offra till dem, delta i festivaler och
processioner. Han skulle samtala om gemensamma angelägenheter, kunna tala
inför många människor, kunna föra sig och uppträda på det sätt som var bruk-
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ligt. Man kan säga att han skulle ha ett kulturellt kapital i linje med Bourdieus
teori. I dag skulle vi se detta som ett erövrande av ett viss bildningsgods,
förmedlat, till stor del, genom uppfostran.
Bildning som är förknippad med kulturen är ett viktigt inslag i Platons
skrifter, i vilka den till stor del förmedlas genom immanent pedagogik, men
också genom synlig pedagogik. Den karaktäriseras av disciplinering och
självdisciplinering. Individen skall lära sig att bli bildad och därmed bli en bra
människa, genom disciplinering. Denna disciplinering skall ske genom förnuftet. Individen skall förstå varför det är nödvändigt att ta avstånd från allt
det sinnliga i tillvaron. Det enda sättet att nå detta översinnliga tillstånd är att
lära sig att tänka på ett speciellt sätt. Ett sätt som bidrar till att strävan upplevs
komma inifrån individen själv och utifrån hennes eget tänkande självdisciplineringen. Genom detta har individen makt över sig själv.
Bildningen hos Platon hade flera betydelser. Å ena sidan skulle lärjungen
inhämta ett färdigt bildningsgods, som har sina rötter i kulturarvet och å andra
sedan skulle lärjungen bli människa genom att utveckla sig och lära känna sig
själv. Bildningsgodset förmedlades till stor del genom immanent pedagogik.
Den fria bildningsprocessen skedde huvudsakligen genom det sokratiska
samtalet.
Bildningstankens betydelse och mening är, menar Gustavsson, att kunskap
och lärande är en relation mellan det vardagligt bekanta, och det nya, okända
och främmande.483
[---] I sin vidaste klassiska form är bildning att betrakta som en rörelse, i vilken
människan bryter upp från det vardagliga, ger sig ut i det okända, för att sedan föra
tillbaka nya erfarenheter till sig själv.484

Platons synliga pedagogik i Staten visar två steg. Denna pedagogik innehåller
bildande inslag. I steg ett är det bildningsgodset och i steg två är det den fria
bildningstanken som gäller. Men när individen väl har gått igenom det sista
steget och uppnått noesis har hon ett dialektiskt förhållningssätt till bildningen.
Platons bildning kan alltså ses både linjär och dialektisk. Linjär under den tid
det tar för en individ att uppnå noesis, och dialektisk när hon uppnått noesis.
Det vardagligt bekanta och det nya, okända och främmande finns i samtalet hos
Platon. Lärjungen går in i samtalet med det vardagligt bekanta och möter
något nytt. Platons egen bildningsprocess är betydelsefull för innehållet i
dialogerna och på vilket sätt han förhöll sig till sina lärjungar.
Genom läsning, analys och tolkning av dialogerna, står det relativt klart att
han själv bildades på flera sätt, vilka har förbindelse med hans bildningssyn i
dialogerna. För det första, genom det bildningsgods som den traditionsbundna
483
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immanenta pedagogiken förmedlade, för det andra, genom Sokrates´ syn på
bildning - att lära känna sig själv och att tänka själv och för det tredje, genom
den radikala immanenta pedagogiken som hade förbindelse med demokratin
och den muntliga kulturen i Aten. Genom läsningen av hans dialoger står det
också relativt klart, att innebörden i hans bildningsbegrepp har likheter med
den bildningssyn som Gustavsson talar om och eftersträvar - att de tillsammans
bildar en tredje bildningstanke. Kunskap och lärande är en oändlig process som
individen sysslar med hela livet. Bildningen är livslång.485 Innebörden i denna
tredje bildningstanke är att individen går från det bekanta till det obekanta, dvs
individen går in i ett samtal med kunskaper som är bekanta och möter det
okända, som hon införlivar och därefter ser på tillvaron på ett annat sätt än
tidigare.
Disciplineringen i Platons pedagogik går att finna speciellt i den sokratiska
metoden, även om den också innehåller bildning och förnuft. Det Svensson
kallar för argumentativa övningar är disciplinerande inslag. Att upprepa
samma sak flera gånger innebär inte endast drillning, utan kan också användas
i samma mening som rituella handlingar eller som ett mantra. Genom att
upprepa samma sak ett stort antal gånger frigörs själen. Man kan jämföra detta
med joggning, där den upprepade rörelsen till slut frigör tankarna. Eller
jämföra den med enformig rockmusik, kyrkomusik eller med det katolska
sättet att genomföra en mässa. Platons ständiga upprepningar i dialogerna, kan
i och för sig ges en krass betydelse, att det endast handlade om uttröttningsmetoden. Om man säger en sak tillräckligt många gånger, så minns man den
till slut. Men genom själva innehållet i dialogerna sker en disciplinering av
individen i betydelsen självbehärskning. Hon skall lära sig att förhålla sig
moraliskt till sin omgivning, leva sunt, därför att det är förnuftigt att göra det.
Under lärotiden hos Sokrates, lärde sig sannolikt Platon att bli disciplinerad på
åtminstone två sätt genom den sokratiska samtalsmetoden. Dels genom att
metoden är strukturerad på ett sätt som gynnar disciplineringen och dels
genom att metoden inte gynnar ett samtal som riskerar att flyta ut i prat om
ditt och datt. Det muntliga samhället han levde i, med de plikter demokratin
förde med sig, tvingade medborgarna att disciplinera sig. De skulle hålla tal.
Tal på flera timmar som de var tvungna att memorera. Som åhörare var man
också tvungen att memorera det som talaren uttryckte.
Förnuftet genomsyrar dialogerna i samma utsträckning som gudatron,
trosföreställningar, allmänna uppfattningar mm gör. Det går inte att skilja dem
åt, eftersom Platon talar förnuftigt om dessa saker. Till och med i hans långa
utläggning om själavandringen är han förnuftig. Platons förnuft skall inte
sammanblandas med nutidens betydelse av det förnuft som förknippas med
avsaknad av känslor och mänsklighet, dvs den tekniska rationaliteten. Snarare
är hans förnuft förknippat med det som handlar om den enskilda individens
485
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och alla andras förmåga att leva ett gott liv. Den enskilda individens handlande
har konsekvenser för de andra. Det är förnuftigt att leva enligt de fyra
kardinaldygderna, mod, måttfullhet, rättrådighet och vishet.
Sokrates var en källa till Platons förnuft, men också naturfilosofernas
teorier, eftersom de förklarade världen på ett helt annorlunda sätt än vad
myterna gjorde. Platon var däremot inte lika förnuftig som Sokrates, eftersom
han även såg känslan och upplevelsen, inte enbart förnuftet som en viktig källa
till kunskap. Sokrates´ förnuft har stora likheter med rationaliteten, som vi
definierar den i nutid. Platons förnuft är en blandning av Sokrates´ förnuft och
irrationalitet, som vi definierar tron på själavandring, astrologi mm. Platon
använde sig i stor utsträckning av metaforen och av liknelsen, i syfte att
förmedla förståelse. Den använde han sig oftast av, då förnuftet inte räckte till.
Detta visar att Platon, med all sannolikhet, förstod att det inte gick att förklara
världen med enbart förnuftet. I en av dialogerna kommer Platon genom
Sokrates efter en lång diskussion fram till att logiken sätter krokben på sig
själv.
Synen på bildningen har förändrats sedan Platons tid, men förändringen är
som jag ser det marginell. Det finns fler likheter än olikheter. Den största
förändringen gäller införandet av företeelsen utbildning istället för bildning.
Det vi i dag kallar för utbildning finns det ingen motsvarighet till hos Platon.
Däremot kan nutidens definition av bildningsgods motsvara det första utbildningsstadiet som Platon presenterar i Staten. Inom läroplansteoretisk forskning
talar man om utbildning under den grekiska antiken, t ex gör Lundgren det när
han talar om den klassiska läroplanskoden och om utbildning. Något som talar
mot att det skulle ha handlat om utbildning är att de fria medborgarna inte
utbildades till ett speciellt yrke, snarare till ett speciellt förhållningssätt. Något
som mer har att göra med bildning än utbildning.
Denna uppfattas främst leda till en yrkeskunskap, i vilken kunskaperna är
givna, utvalda av expertis tillsammans med politiker i interaktion med kunskapstraditionen. I grundskolan utbildas man till att bli en på förhand given
medborgare i ett samhälle som är uppbyggt på ett speciellt sätt. Utbildningen
förändras med samhällets förändringar och dess varierande politiska inriktningar. Man utbildas till lärare, läkare och jurist. Kunskap och lärande utgår
från den vetenskapliga forskningen. Allt är reglerat i syfte att uppnå ett
speciellt mål.
Under Platons tid och längre tillbaka fanns inte denna variation inom den
officiella utbildningspolitiken. Generation efter generation elever läste Homeros och fick lära sig att läsa och skriva och de tränades fysiskt, oavsett om samhället förändrades och nya färdigheter behövdes. Skolan var inte till för att
skapa yrkesarbetare utan för att ge eleven redskap. Ett yrke lärdes genom att
praktiskt utöva yrket tillsammans med dem som redan kunde det. Varje individ
hade sin speciella plats. Det var ett samhälle där den största delen av
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befolkningen inte fick någon utbildning och de som fick bildning fick redskap
till att söka sin egen kunskap, om de överhuvudtaget behövde den. Kunskaper
hade inte direkt anknytning till hur samhället var uppbyggt. Den pedagogik
som var förhärskande var myternas pedagogik. Demokratin förändrade
emellertid detta. Eftersom de fria medborgarna förpliktades att delta i en
direkt demokrati, behövde de talarfärdighet. Sofisterna tillgodosåg de fria
medborgarna med denna färdighet för en dyr penning (enligt Platon). Här kan
man se en tendens till utbildning i linje med samhällets behov. Sokrates
däremot stod för en bildning, som handlade om individens personliga växt. En
bildningstanke som Platon övertog och aldrig övergav, även om han inte ansåg
att alla hade rätt till bildning i dess mest genuina form.
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Kapitel sex
Den skapande pedagogiken i Platons skrifter486
Skapande pedagogik och förändrad omvärldsuppfattning
Undersökningarna har fram till nu utgått från pedagogik som påverkan. Den
visar att många av Platons karaktärsdrag har formats i kommunikation med
samtiden. Den visar också att pedagogiken i hans dialoger är relativt
konventionell. Den visar att graden av reflektion är låg och att påverkan från
immanent pedagogik är stor.
Om man istället tittar på samma material utifrån den pedagogik som leder
till förändrad omvärldsuppfattning, framträder en helt annan bild av hans
pedagogik. Den benämner jag för skapande pedagogik. Ur den framträder
Platons särart, det som skiljer ut honom från mängden.
Platons pedagogik som påverkan är alltså bara en sida och att den oftast
tolkas som påverkan beror på att det är den vi ser först. Det är den vanligaste
typen av pedagogik. Den andra, mindre vanliga är den pedagogik som syftar
till förändrad omvärldsuppfattning.
Att jag har sett denna pedagogiska process hos Platon är inte förvånande,
eftersom jag har sökt efter den. Förförståelsen är, som jag förstår den, av den
karaktären att tolkaren söker efter det som bekräftar den, oftast mer eller
mindre omedvetet. Det är inte säkert att all förförståelse innehåller fördomar
som inte har någon som helst bäring. Den kan vara en fördom som visar sig
vara förståelse. Man blir säker på att förförståelsen står för något som man
kan få stöd för. Det handlar alltså inte om att man får fram vad man vill få
fram. Man har funnit stöd, därför att det man söker efter faktiskt finns där.
Vilket resultatet blir och vad som är möjligt att se med det perspektiv hon har
avslöjar den betydelse tolkarens förförståelse har. När det gäller min läsning
och tolkning av Platons skrifter är det inte någonting som framträtt som har
motsagt min förförståelse. Den ökade förståelse som jag har erhållit genom
tolkningen av Platons skrifter har inte visat på något annat. Påverkan i form av
immanent pedagogik har jag sett tydliga tecken på. De frigörande,
överskridande och det förändrande inslagen likaså.
Under rubriken Det pedagogiska perspektivet i kapitel två redovisar jag att
det behövs kritisk reflektion och medvetandegörande av immanenta budskap
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för att det skall bli möjligt att nå en förändrad omvärldsuppfattning eller att
det skall vara möjligt att omskapa någonting, men att detta är svårt att uppnå.
Därför gäller medvetandegörandet och frigörelsen endast enstaka budskap. Det
skapande i den här processen är att någonting leder till en förändring hos
eleven. Hon ser någonting på ett annat sätt än tidigare. Det handlar inte om att
hon ser det på rätt sätt, utan på ett annorlunda sätt. Det handlar alltså om både
ett medvetandegörande och en frigörelse.
Även omskapelse är centralt. Något traditionellt och vedertaget kan ses på
ett nytt sätt. Bruner, t ex, menar att det är möjligt att se ett verktyg som något
utöver den traditionella användningen. En hammare kan användas till något
annat än till att spika i en spik eller till att dra ut gamla rostiga spikar. En
hammare kan t ex användas som en pendel. Poängen i Bruners exempel är att
det är möjligt att se någonting i en ny betydelse. Med hans terminologi betyder
detta att se något i ett annat sammanhang.487 Vad som är viktigt, som jag ser
det, är alltså den förändring som sker hos eleven. Det handlar om en förändring från något som uppfattats som självklart till något nytt och annorlunda.
Grunden för att Platon utvecklade sin skapande pedagogik ligger i att han
troligen föddes med förmågan att skapa, fantisera och skriva eller att han
utvecklade denna förmåga under de första åren. Eftersom Platon föddes i en
aristokratisk familj fanns det goda möjligheter för honom att utveckla denna
förmåga. Redan som tonåring skrev han dramer och tragedier.
Vad är då skapande pedagogik förutom att den kan stå som rubrik på en
pedagogisk process? En definition innehåller ofta speciella karaktärsdrag,
vilket betyder att definitionen visar både vad något är, likaväl som det visar
vad något inte är. Användningsområdet kan även vara en indikation på vilken
definition man kan ge ett begrepp. Framför allt kan skapande pedagogik och
dess metoder användas i en undervisningssituation som stimulerar elevers
skapande förmåga, speciellt när det gäller det kognitiva tänkandet. De stipulerade definitionerna som jag redovisar här bygger på tidigare pedagogiska
inriktningar och begrepp. Skapande pedagogik är alltså inte något nytt begrepp
även om jag ger det ett nytt namn och kanske en ny innebörd. Det är en
omskapelse av en kombination av Bruners teori, William Perrys undersökning
om inlärning och Ference Martons utveckling av begreppet förändrad omvärldsuppfattning efter Perry.
I relation till andra typer av pedagogik kan skapande pedagogik till synes
först och främst förstås som motsatsen till reproducerande pedagogik och
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Bruner, 1966. Bruner kallar detta för fixering vid funktionen. En hammare är fixerad i vårt
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pedagogik som påverkan. Därmed inte sagt att den inte kan existera före eller
efter den reproducerande. Men kan de existera samtidigt, eftersom de är motsatser?
Hos Platon förekommer den skapande pedagogiken på tre nivåer. De två
första går att återfinna ganska enkelt och snabbt i hans texter, men den tredje
blir synliggjord först efter många läsningar, analyser och tolkningar. Pedagogik som påverkan i Platons skrifter förekommer mest på de båda första
nivåerna, knappast något alls på den tredje nivån. Analysen och tolkningen av
Platons skrifter visar att det kan vara möjligt att pedagogik som påverkan har
till syfte att få lärjungen att bli skapande. Detta låter som en orimlighet.
Speciellt om man sätter likhetstecken mellan skapande och frihet. Man måste
därför kunna se att skapande inte behöver bygga på någon frihet. Skapandet
behöver inte alls handla om att man är fri att skapa vad som helst. Det centrala
är det nya för eleven själv, det som kommer från hennes unika omedelbara
upplevelse. Hur mycket av den skapande pedagogiken som utövas samtidigt
med pedagogik som påverkan beror på på vilken nivå eleven befinner sig. Mer
konkret uttryckt, definierar jag skapande pedagogik som en pedagogik, vars
metoder stimulerar eleven till (om)skapelser i olika former. Även om pedagogiken i Platons skrifter har till syfte att påverka lärjungen till att bli det
Platon vill få honom att bli, bidrar vissa metoder till att lärjungen samtidigt
uppmuntras att skapa egna bilder, ideér mm, t ex genom berättandet.
Skapande pedagogik på en tredje nivå behöver definieras närmare. På denna
nivå har den frigjort sig från den reproducerande pedagogiken. Den följer inte
längre samma normer eller linjära förlopp. Den är förknippad med frihet.
Efter tre års studier i pedagogik i början av 1990-talet kom jag till insikt om
att all pedagogik är påverkan även om målet är att eleverna skall bli fria och
självständiga individer. Jag ansåg inte då att det finns någon fri pedagogik så
länge det är någon som har till mål att få elever eller studenter att bli fria. Jag
kunde inte se annat än att pedagogik har karaktären av påverkan i alla sammanhang. Jag kunde inte se längre än att pedagogik alltid förutsätter en lärare.
Arbetet med avhandlingen om Platon och hans pedagogik har gett mig insikt
om att det finns en pedagogik som inte innehåller påverkan. Skapande
pedagogik på den tredje nivån innehåller inlärning utan lärare som lär ut eller
handleder och utan förekomsten av företeelser och mänskliga handlingar som
lärs in genom immanent pedagogik. Inlärningen, skapandet och omskapelsen
sker genom intuitionen och fantasin. Det är en pedagogik (inlärning) som utövas av individen själv, då hon medvetandegjorts om sina fördomar och föreställningar om och av världen och frigjort sig från dem. Då hon skapar sin
egen kunskap och gör egna ställningstaganden. Och då hon har hittat sina egna
inlärningsmetoder. Genom pedagogiken som påverkan har det skett en metainlärning genom de metoder som har använts. När individen kommer upp på den
tredje nivån har hon funnit och blivit medveten om hur hon själv lär. Något
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som dock inte är möjligt förrän hon har gått igenom alla de steg då hon har
behov av en lärare som handleder henne. Frågan här är på vilket sätt den
skapande pedagogiken syns i Platons skrifter och i hans pedagogik.
En av de tydligaste antydningarna till att pedagogik som påverkan hos Platon
skall leda till skapande pedagogik på tredje nivån och att individen skall utgå
från sig själv och sina egna ställningstaganden ger Nikias i dialogen Laches då
han säger till Lysimachos hur det är att vara i närheten av Sokrates:
”NIKIAS Du tycks inte veta att var och en som kommer riktigt nära Sokrates och
går in i samtal med honom, han kommer med nödvändighet - även om man har
börjat med att tala om något helt annat - att ständigt föras runt av Sokrates i
resonemanget tills han hamnar i den situationen att han tvingas redovisa hur han
lever nu och hur han tidigare har levat sitt liv. Och när han väl har hamnat där
släpper Sokrates honom inte förrän han har nagelfarit alltsammans fram- och
baklänges. Själv är jag van vid honom och vet att man måste gå igenom det här, och
jag vet också mycket väl att jag själv kommer att råka ut för det fler gånger, för jag
tycker om att umgås med honom, Lysimachos, och jag anser inte att det är något fel
att vi påminns om misstag som vi har begått eller begår, tvärtom: man måste bli mer
förutseende för framtiden om man inte flyr undan för det här utan är villig att lära
sig så länge man lever, som Solon sade, och inte tror att ålderdomen kommer med
förnuft av sig själv. För mig är det alltså varken ovant eller obehagligt att nagelfaras
av Sokrates; sedan ett bra tag har jag vetat att när Sokrates är med kommer vårt
samtal inte att handla om ynglingarna, utom oss själva. [...]488

Även om utsagan beskriver Sokrates sätt att samtala med folk finner jag
motsvarande hos Platon. Det som i utsagan är tecken på att bakom pedagogiken
som påverkan finns en riktning mot den skapande pedagogiken på den tredje
nivån är betoningen på att det främst handlar om deltagarna själva. En person
som talar med Sokrates: ”tvingas redovisa hur han lever nu och hur han
tidigare har levat sitt liv”489. Samtalet med Sokrates handlar om dem själva:
”sedan ett bra tag har jag vetat att när Sokrates är med kommer vårt samtal
inte att handla om ynglingarna, utom oss själva”490. Vad som är viktigt är att de
kommer fram till ett ställningstagande genom att först granska sig själva. Till
skillnad mot vad som står i Teaitetos och i Menon om att medfödd kunskap
skall förlösas handlar ämnet här om hur individen lever sitt liv och att hon blir
medveten om hur hon lever det, i syfte att förstå.
*
För mig blev det ganska klart efter några års arbete med avhandlingen att
488
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Platons pedagogik har som mål att leda lärjungen till den högre nivån som kan
motsvara begreppet förändrad omvärldsuppfattning genom den inlärning som
hans metoder förväntas ge. Därför blev jag överraskad då jag läste Marton &
Booths nyutkomna bok Om lärande. De har en helt annan uppfattning om
Platons syn på inlärning. Vad jag vill visa här är att deras teorier lärande inte
står i kontrast till Platon. Även om den här avhandlingen inte fokuserar på
själva inlärningen så är denna nära förbunden med hans pedagogik. Vilka
metoder han använder visar vilken inlärning han förväntar sig att de olika
metoderna skall leda till.
Marton & Booth har Menons paradox491 som utgångspunkt som säger att vi
inte kan erhålla kunskap om världen, men att vi ändå lär oss något om den. De
säger att deras sätt att se på lärandet utifrån erfarenheten är motsatsen till den
syn Platon har om lärandet. Jag menar att deras sätt att se på lärandet inte är
motsatsen. Det betyder inte att Platon visste om att han hade samma synsätt på
individens inlärning som Marton & Booth har, dvs att en individs sätt att
erfara världen sker genom en förändring av något i världen, men att det finns i
hans pedagogik. Istället för att kalla den för erfarenhetens pedagogik eller
lärandets pedagogik som Marton & Booth kallar den, kallar jag den för
skapande pedagogik. Pedagogiken skulle också kunna kallas för förändringens
eller överskridandets pedagogik, men hos Platon är det genom skapandet som
en individ når noesis eller visheten. Min tolkning är att hon då har erfarit en
förändring i sin omvärld.
*
Lösningen på Menons paradox är enligt Marton & Booth att inte göra någon
åtskillnad mellan det inre och det yttre som Platon gör, utan att se individen i
relation till sin värld. Det handlar om hur individen erfar världen:
[...] Enligt den ståndpunkt vi lägger fram äger lärandet rum - uppstår kunskapen genom en förändring av något i världen, såsom det erfars av en person. Det nya
sättet att erfara någonting konstitueras i person-världförhållanden och involverar
båda. På det sättet försvinner Menons paradox. [...]”492
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Marton & Booth, 2000. ”[...] Enligt den [Menons paradox] kan vi inte erhålla kunskap
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Enligt Marton & Booth ställer Platon frågan om hur vi erhåller kunskap om
världen och svaret han får är att det inte är möjligt. Men trots att det inte är
möjligt så erhåller vi kunskap om världen.
Eftersom jag använder mig av bl a Martons teorier om inlärning och
förändrad omvärldsuppfattning och har upptäckt att den pedagogiska processen
finns hos Platon är det viktigt att påvisa att det inte är en paradox som gäller
allt vad han uttrycker (implicit och explicit) om inlärning i sina dialoger.
Platon säger en hel del om inlärning i sina dialoger och hans metoder är i
stort sett inriktade på en inlärning som går helt i linje med Marton & Booth,
samt Roger Säljös493 teorier om inlärning.
De första menar vidare att sokratisk undervisningsmetod påminner om det
som modern forskning kallar för lotsning494 . Analyser och tolkningar av
sokratisk samtalsmetod som jag har genomfört i anknytning till avhandlings–
arbetet har gett slutsatsen att lotsning endast kan återfinnas i dialogen Menon
om man undersöker den kvantitativt. I Menon finns det ett rätt svar på frågan.
Om man undersöker den kvalitativt får man en helt annan bild. I de flesta
andra av de sokratiska (och även i viss mån de platonska) dialogerna är det inte
någon som har det rätta svaret på den fråga som behandlas. Det är omöjligt att
lotsa fram någon till ett rätt svar om man inte själv vet vilket som är det rätta
svaret. Min undersökning har gett att Menons paradox, vars lösning är att
inlärning är detsamma som erinran och att denna kan förlösas genom sokratisk
metod, är en av flera ideér om inlärning som Platon har. När jag undersökt
Platons pedagogik har jag främst utgått från hur den uttrycks i dialogerna
implicit och explicit, vilket betyder att det jag har fått fram inte enbart är vad
Platon säger utan också hur han använder sig av pedagogiken. Eftersom
metoderna är så kvalitativt olika står det också för kvalitativt olika sätt att lära
sig på. En tolkning man kan göra när det gäller Platons syn på inlärning och
om han lyckades lösa Menons paradox eller inte, är att Platon på ett medvetet
plan inte hade någon aning om vad inlärning är. Han sökte sig fram och kom
fram till olika ideér. En annan tolkning är att han visste att lärjungarna lärde
på olika sätt och att det var därför han hade olika metoder. I så fall visar det på
en medvetenhet om inlärning och hur olika lärjungarna lärde och att metoderna i dialogerna är uppbyggda efter denna. I både Szlezáks bok Platon och
Läsaren och Mats Rosengrens avhandling Psychagogia framgår det att dialogerna är uppbyggda genom olika nivåer. De ger signaler om vilka läsare de
vänder sig till. Dialogerna är uppbyggda efter läsarens möjlighet att förstå
innehållet. En dialog kan uppfattas olika beroende av vilken förkunskap eller
intellektuell förmåga läsaren har.
Tolkningarna av källmaterialet har visat att Platons pedagogik inte bara har
493
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till syfte att påverka utan är också skapande. Det är med Martons och även
Säljös teorier om inlärning som utgångspunkt som jag har tolkat Platons
pedagogik som skapande. Härvid tar jag hänsyn till Platons tankar om inlärning, pedagogiska metoder som jag finner i dialogerna och den pedagogik som
leder till noesis. Jag drar utifrån detta slutsatsen att det inte finns någon
motsättning i att jag använder mig av deras teorier trots att Marton tillsammans med Booth hävdar att deras teori är i total motsats till Platons syn på inlärning. Jag menar att deras teori inte är det.

Att tänka bortom det faktiska och föreställa sig det möjliga
Vad är det då hos Platon som har den förändrade omvärldsuppfattningens
karaktär? Jag har funnit den speciellt i hans tänkande. Överskriftens innebörd
är att tänkandet överskrider det faktiska i verkligheten och att man då kan
tänka sig att världen kan se ut på ett annat sätt än det som är möjligt att se med
de fem sinnena. Mina läsningar av Platons skrifter har lett till tolkningen att
han ständigt överskrider det faktiska. Det är knappast förvånande att han gör
detta eller att hans pedagogik är skapande med tanke på att han var en skapande
person i meningen att han kan skapa något nytt från det redan existerande
Tolkningen av hans narrativa identitet som utgår från hans självkonstitution
visar att han också konstituerar sig som en sådan i berättandet, När det gäller
nästan allt tar Platon avstånd från det som var rådande under den attiska
perioden. Han omskapar, bl a, både den officiella och den skeptiska pedagogiken och låter något nytt växa fram som bär med sig frön från dem båda.
Allt detta har, som jag ser det, att göra med tänkandet.
Läsningarna av Platons dialoger har alltså lett fram till tolkningen att han
tänkte bortom det faktiska och föreställde sig det möjliga. Han omskapade den
värld han levde i och föreställde sig en värld bortom den faktiska värld han
levde i. Han gör det genom att använda sig av metaforer och liknelser i sina
dialoger. Ricoeur hävdar att metaforer lever, eftersom de gör en ny
beskrivning av världen. Den metaforiska texten är en imitation i Aristoteles
mening av mimesis. I inledningen av Ricoeur-antologin Från text till handling
skriver översättarna: ”Den framställer det vi känner till så att det får ny betydelse”495. Metaforen är inte endast en omskrivning. Den är: ”[...] ett nytt sätt
att förstå oss själva och världen på. Den upprepar inte bara vad vi vet på förhand, utan pekar på nya möjligheter.[...]”496 Detta är i linje med vad Ricoeur
redovisar om trefaldig mimesis i Time and Narrative. Som jag har tolkat
Platons sätt att använda sig av metaforer och liknelser ger han läsaren och gav
kanske även sig själv en möjlighet att förstå sig själv och världen på ett nytt
sätt.
495
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Den dagen som Platon satte sig ner och skrev grottliknelsen illustrerade han
tanken bortom det faktiska och föreställningen om det möjliga. Det som är
synligt och verkligt för fångarna i grottan är skuggorna på väggarna. Det är en
metafor för det faktiska som är synligt, det som går att ta på, känna, lukta och
smaka på. Det är det sinnliga, det kroppsliga och det som frestar. Det är också
trosföreställningarna, den praktiska kunskapen och det som individen har
lyckats förvärva genom sin sinnliga existens. Det är det som är relativt,
subjektivt och utgående från individens upplevelse av världen. Det kan
förklaras olika beroende av vem som upplever och känner. För Platon är inte
detta den sanna verkligheten. Det är en skuggbild av den. För de flesta andra
under den attiska perioden var den sann. I kapitel fyra skriver jag att Platon
omskapar och förvanskar verkligheten. När man ser pedagogiken som
skapande är det riktigare att tala om att han överskrider den. Anledningen till
att han gör det kan bero på hans skapande begåvning, men också på att han inte
kunde förlika sig med det sinnliga, kroppsligheten. Den skapande begåvningen,
förnekandet av det sinnliga tillsammans med en längtan efter det goda och det
rena bidrog till detta överskridande:
[...] Fängelset i grottan är den synliga världen; elden, som upplyser den, är solens
kraft; fången, som stiger upp och ser på det, som är däruppe, är själen, som höjer
sig till förnuftets värld. På det sättet må du åtminstone tolka min tanke eftersom du
vill höra den utan att behöva vara rädd för att taga fel. Gud vet väl, om den är sann
och riktig. Vad mig beträffar är min mening den, att i förnuftets värld är det godas
idé det yttersta och högsta, och att den endast med svårighet kan ses, men har man
en gång sett den, måste man draga den slutsatsen, att den är för alla orsaken och
upphovet till allt rätt och skönt: i den synliga världen frambringar den ljuset och
ljusets herre, i tankens värld förlänar den sanning och förnuft; och man måste ha
skådat denna idé om man vill handla förnuftigt vare sig offentligen eller i det privata
livet. [...]497

För Platon är idévärlden förnuftets värld. I den är det godas idé det yttersta
och högsta. Min tolkning, liksom många andras tolkningar, är att Platon sätter
likhetstecken mellan det som är förnuftigt och det som är gott. En tolkning
som Platon själv gör är att han troligen såg att oförnuftet ledde till elände. För
han säger att det godas idé inte kan ses utan svårighet. Har man emellertid en
gång sett idén, måste slutsatsen bli att den är orsaken och upphovet till allt som
är rätt och skönt: Det godas idé skapar ljuset och ljusets herre i den synliga
världen, men i tankens värld tilldelas den sanning och förnuft. Man måste ha
sett denna idé om man vill handla förnuftigt vare sig det handlar om
offentligheten eller privatlivet. Överskridandet syns i att Platon ser en möjlig
väg att komma från det oförnuftiga som människor sysslar med. Det är möjligt
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att se utöver det faktiska.
Genom att läsa grottliknelsen och förstå att fångarna är som läsaren själv498
har hon möjlighet att förstå vad hennes okunnighet egentligen innebär. På så
sätt öppnar den en möjlighet för henne att förstå sig själv som individ och hur
hon själv tänker och hon kan utvecklas genom denna förståelse. Genom att
frigöra sig från sina kedjor och med stapplande steg gå upp till grottöppningen
mot ljuset, för att där se solen, upplysningens källa, precis som fångarna.
Läsningen av grottliknelsen ger en möjlighet till en förändrad inlärning hos
individen, som i sig själv är en skapelse. Fångens vandring upp till grottöppningen kan liknas vid en individs skapande process, som måste till för att en
individ skall kunna gå från okunnighet till upplysning. Efter denna upplysning
blir hon aldrig mer densamma. Hon kan inte, menar Platon, gå tillbaka till
okunnighetens fångenskap och mörker och förbli okunnig. Hon kan dock inte
stanna i solljuset. Ibland måste hon gå ner i grottan igen och hämta nytt
material som skall belysas, upplysas. I grottliknelsen visar Platon prov på sin
egen skaparkraft, när han kan se möjligheten av en annan värld. Hans erfarenheter av sinnevärlden gestaltas genom den metaforiska beskrivningen av
fångarnas liv i grottan och nygestaltas genom det som existerar utanför
grottöppningen.
Utifrån interaktionsmodellen självkonstitution - tänkande - inre livsprojekt,
Modell II:1, Platons själv, menar jag att detta tänkande skapats utifrån hans
självkonstitution, som har kommit till i kommunikation med andra. Han
konstituerar sig själv i berättandet som en person som tror på gudarna, vilket
präglar hans tänkande som det uttrycks i dialogerna Faidon och Gorgias om
domen i livet efter döden. Eftersom hans inre livsprojekt handlar om att i livet
nå ett själsligt tillstånd som liknar döden, överskrider han det faktiska att själen
inte kan leva utan kroppen under livet. Men han överskrider också det faktiska
att själen dör med kroppen. Teorin om själavandringen tog han över från
pythagoreérna, inte från grekernas gudatro. De flesta under den grekiska
antiken var rädda för döden för att den av gammal hävd var lika med intet.
Detta förklarar Sokrates i Faidon med att påstå att det endast är de som
filosoferar på det rätta sättet som söker själens frigörelse499 .
Ett exempel på att Platon överskrider det faktiska är att han låter Sokrates
säga om klokheten att:
”[...] Han [filosofen] måste ju hysa den intensiva tron att det är bara där [i Hades]
och ingen annanstans som han kan möta klokhet i rent tillstånd [...]”500
498

Staten, s. 7.515. Sokrates säger till Glaukon, i Statens sjunde brev, att fångarna i grottan är
precis som de själva: ”They´re like us”, när Glaukon tycker att det är en märklig bild och
märkliga fångar som Sokrates beskriver.
499 Faidon, s. 67d.
500 Faidon, s. 68b.
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Det faktiska under den attiska perioden var alltså inte förnuftigt som Platon
troligen upplevde det. På ett annat ställe i Faidon låter Platon Sokrates säga att
trosföreställningen om att döden som intet är något nytt och låter en av
samtalsdeltagarna säga att de flesta är rädda för döden. Han säger själv att de
flesta anser döden som en av de största olyckorna. Han menar också att många
har varit beredda att gå ner i Hades för att möta klokheten. Men det är
filosofer, inte vanligt folk:
”[...] Många har varit beredda att frivilligt gå ner i Hades för avlidna älskade
pojkars, hustrurs eller söners skull, drivna av hoppet att där få se och umgås med
dem som de har åtrått; ska då den som verkligen älskar klokheten och som intensivt
hyser samma hopp att han ska få möta den i full utsträckning just i Hades och ingen
annanstans - ska han då bli upprörd när han dör, istället för att glädja sig över att
han får bege sig dit? [...]501

En tolkning man kan göra är att det fanns så lite klokhet under den attiska
perioden att individen, enligt Platon, var tvungen att dö för att kunna finna
den. Platons överskridande av verkligheten kan tolkas härröra sig från hans
egen upplevelse av en tid av dårskap. Det faktiska var att folk var promiskuösa. De fick svåra sjukdomar, t ex av pest. De dog i kriget mellan Sparta
och Aten. Aten gick mot sin undergång. Sokrates blev avrättad. Min tolkning
är att överskridandet av det faktiska genom beskrivningar av en värld där
klokheten rådde tycks för Platon ha varit hans enda chans att överleva i den
värld som han delade med andra.
Den filosofiska själens tusenåriga vandring genom olika stadier är en speciell
historia. Förutom att den är en metafor för klassamhället och avslöjar Platons
och samtidens människosyn, är det en teori om själavandringen. I all sin
överskridande karaktär är historien om själarnas vandring, innan de återföds
eller finner sanningen och får sina vingar, förbunden med vems själ det är
frågan om. Filosofens själ behöver bara vandra i tre tusen år för att få sina
vingar, medan andras själar måste vandra i tiotusen år. Det är bara den som
sett sanningen som får återfödas i mänsklig gestalt.502 Här visar sig Platons
självkonstitution som en individ som står över andra och en person som skiljer
på folk och på själar.
Det utmärkande med Platon är att han överskrider det faktiska, samtidigt
som han för evigt verkar vara bunden vid det. Han kan inte överskrida sin
egen klasstillhörighet eller sin aristokratiska uppfostran. Det utmärkande är att
han trots förmågan att överskrida verkligheten endast gör det partiellt. Man
kan säga att han överskrider verkligheten, men att detta inte frigör honom.
501
502

Faidon, s. 68a-b.
Faidros, ss. 248e-249e.
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Något han i och för sig delade med många. Det här visar hur den immanenta
pedagogiken förhindrar en förändrad omvärldsuppfattning hos Platon genom
att kritisk reflektion över det som för honom syns självklart, inte sker. Detta
är inte specifikt för Platon. Det specifika är att han överskrider det faktiska
genom att kunna föreställa sig det möjliga. Enligt honom finns det en möjlighet
att finna klokheten, även om den inte finns i jordelivet. Det här är en perfekt
lösning. Måhända klarade Platon inte av lösa Menons paradox503, men det här
dilemmat lyckades han lösa. En lösning som inte skulle accepteras i nutiden,
men mycket väl under den attiska perioden då gudatron och i vissa kretsar
själavandringen var allmänt accepterad.
Genom överskridandet lyckas han förmedla pedagogiska budskap i syfte att
förändra individen under jordelivet. På många ställen låter han Sokrates tala
om att det var viktigt hur man levde under jordelivet för hur man skulle få det
i Hades, när man skulle se sanningen och få sina vingar. Han ville få, främst
sina lärjungar, men också sina läsare att förändra sig, få dem att kunna se på
tillvaron med andra ögon än tidigare, men framför allt få dem att se detta
själva. Så även om Platon själv inte kunde nå förändrad omvärldsuppfattning
när det gällde sig själv och sitt liv, så gick hans pedagogik ut på att andra skulle
nå detta.
Under temat Döden och själavandringen i kapitel fyra tolkar jag Platons
liknelse. Den står för Platons ovilja mot och avståndstagande från kroppen och
dess lustar. Platon ser även här möjligheten av en annan värld, där individen är
fri från kroppen. Denna möjliga värld är inte åtkomlig förrän efter döden och
endast uppnåeligt genom det liv människan lever på jorden. När han talar om
grottliknelsen är det jordelivet han talar om och när han talar om Hades är det
döden, själens frigörelse från kroppen. Båda illustrerar en väg som leder till
förändring. Det är möjligt att se grottliknelsens slutsteg och uppnåelsen av
noesis och levandet i denna nivå, som steget före livet efter döden. Ett vistande
i idévärlden i livet möjliggör förvärvandet av vingarna efter döden.
Grottliknelsen är en illustration av Platons pedagogik och berättelserna om
Hades är illustrationer av själens fullkomnande.
Platon använder sig alltså av det han redan känner till, av det som redan
finns, av det jordiska, materiella och dödliga, när han skapar annorlunda sätt
att förstå den värld som individen lever i. Genom att i sitt tänkande överskrida
allt detta, förmedlar han en förståelse för hur individen skall leva sitt liv. Han
skapar en förbindelse mellan de dödliga och de odödliga själarna. En
förbindelse mellan det faktiska och det möjliga. Individen har, genom kunskap
och upplysning om den värld hennes själ skall förflyttas till, möjlighet att ta sitt
öde i egna händer.
Berättelsen om själarna som tappar vingarna är sorglig, vilket kan tolkas
som att Platon appellererar till känslor för att nå sitt syfte. Berättelsen
503

Se Marton & Booth, 2000.
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anknyter till själavandringen. Här skapar Platon bilder av hur en själ, som
efter ett antal tusen år väntat på sina vingar och fått dem, ändå inte lyckas se
sanningen. Själen tappar sina vingar och den dalar ner till jorden och får
bosätta sig i en kroppslig gestalt. Det är alltså vingarna som gör det möjligt för
själen att se sanningen. Detta kan betyda att Platon menade att sanningen endast
kan ses i en högre dimension. Vingarna blir början på en längre resa och ett
uppnående av en nivå för att komma upp på en ytterligare nivå.
Denna skildring och de två nästkommande innehåller även moraliska
budskap. Den möjliga världen används som ett sätt att få individen att tänka till
och begrunda sitt sätt att leva sitt liv.
Vad som händer med själen som tappat sina vingar, visar Platon genom
metaforen - fängslad i kroppen som musslan i skalet. Kroppen blir på så sätt
själens fängelse. Foucault har beskrivit själen som kroppens fängelse. Platons
metafor är lika talande, förståelseskapande och överskridande som Foucaults.
Den fria och rena själen, som kan översättas med den fria och rena mänskliga
varelsen, tvingas leva med kroppens begär och lustar. Eftersom Platon väljer
denna liknelse, går det att tolka att den står för den känsla som han själv kände
i förhållande till sin egen kropp. Liknelsen kan avslöja Platons kamp mot sina
egna lustar och de frestelser som han utsattes för och hans vilja att förbli ren
och osinnlig. Den avslöjar hans egna erfarenheter av hur andra människor i
hans omgivning gav sig hän och frossade i sex, mat och nöjen. Hans erfarenheter av det faktiska i tillvaron får honom att lösa problemet genom att
föreställa sig andra vägar att komma från själens fångenskap.
Historien om själar som vandrar omkring som spöken på kyrkogårdarna
skulle kunna vara hämtad från en nutida Stephen King-roman. Platons berättelse om vad som händer med de själar som inte levt rätt i jordelivet, beskriver samma skräck som en King roman. Men Platons syfte är inte att underhålla utan att förmedla ett moraliskt budskap. Här levererar han en mardröm,
som individen endast kan komma ifrån genom att leva ett rent och lidelsefritt
liv.
Det är svårt, även för nutidens individ, att se hans historia som underhållande. Detta visar att hans syfte är att skrämma, sätta fingret på det väsentliga, få läsaren att börja begrunda sig själv och få henne att förändra sig själv.
Själens tillvaro blir något mellan livet och döden. Man kan säga att Platon
använde pedagogiken som påverkan för att få sina lärjungar och sina läsare att
vilja förändra sig. Det viktiga i hans pedagogik är nämligen att få dem att
börja vilja förändra sig.

Metoder som avslöjar Platons inre livsprojekt
Självkonstitutionen och tänkandet som Platon framlägger i texten harmonierar
med pedagogiken som den uttrycks i dialogerna. Som den uttrycks visar den
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den drivkraft Platon ägde. Hans identitet och tänkande som utvecklat hans
metoder i syfte att uppnå inlärning hos lärjungarna, avslöjar, som jag ser det,
det inre livsprojektet, dvs hans innersta önskan och drivkraft med sin
pedagogik. Det manifesteras genom metoderna och det är utifrån en analys och
tolkning av dem jag har funnit att hans pedagogik är skapande, såväl som
uppbyggd efter påverkan.
Det finns en skaparkraft, inte endast av den som skriver berättelsen, utan
också i lyssnandet, eftersom detta är en aktiv handling. Berättelser skall man
använda vid undervisning av barn, säger Platon i Statens tredje bok, men
berättelserna får inte vara falska, utan skall vara sanna. Därför är inte
Homeros lögnaktiga berättelser något för barn. Skaparkraften har alltså både
med berättandet och lyssnandet att göra. Berättelsen utgår från författarens
skaparkraft och lyssnarens egen skaparkraft stimuleras av berättelsen. Den kan
bidra till att lyssnaren själv börjar berätta historier eller börjar hitta på egna
historier. Det viktigaste är att berättelsen kan få igång tankar hos lyssnaren,
vilken stimulerar en omfattande skaparkraft. Vad jag menar här är att skaparkraften kan användas inom andra områden, t ex under inlärningen av kunskapsstoff. Berättelsen lösgör personen från det bindande, överskrider det
faktiska och gör allt möjligt. I den kan allt hända, allt är möjligt, men enbart i
berättelsen. Myter är berättelser som överskrider verkligheten men på samma
gång har förbindelse med den. Ett exempel är myten om domen efter döden i
dialogen Gorgias. Nyckelmeningen i myten om domen efter döden är: ”Det är
nämligen som sanning jag tänker berätta detta”, fast sen tar Sokrates tillbaka
det till viss del då han säger: ”Ja Kallikles, detta är vad jag har hört, och jag
tror säkert att det är sant”. Frågor som är viktiga att få svar på är vad som är
faktiskt och vad som är möjligt för att få fram på vilket sätt myten kan ses som
skapande. Eftersom det är som sanning Sokrates berättar myten kan man säga
att stycket fram till hans egen tolkning av den är faktiskt. Hans slutsatser
handlar om ett överskridande av det faktiska.
För det första kan man se att Sokrates skapar utifrån det faktiska i myten
och drar egna slutsatser. Utifrån det faktiska får läsaren en förklaring på
varför människan inte vet om när hon skall dö ”Allt detta - både domarnas
kläder och de dömdas - har blivit ett hinder för dem. Först och främst sade
Zeus ´måste vi sätta stopp för att de i förväg vet när de ska dö, för det gör de
nu´”.
Den tidigare tolkningen av myten handlar om själens avskiljande från kroppen och jag tog fasta på att det finns en överensstämmelse mellan kropp och
själ implicit i texten och att det inte är möjligt att tolka Platon på annat sätt än
att han menar att om kroppen är ond så är också själen ond och tvärtom. Så
även om kropp och själ skiljs åt i döden, så avslöjar en blick på kroppen hur
själen har levt och tvärtom. På så sätt utgör kropp och själ en helhet.
Denna tolkning kan man göra, men kanske är det riktigare att tolka hans tal
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om kroppen som en liknelse. På motsvarande sätt som man kan se hur kroppen
har levt, kan man se hur själen har levt.
I myten bedöms inte själarna efter vilka människorna var då de levde. Platon
uttrycker öppet sin avsky för makthavare, tyranner och andra härskare. Han
menar att de är usla människor. Dem han framhåller är filosoferna, men han
ger uttryck för att även en privatperson kan ha en god själ.
På viket sätt uppmuntrar den här berättelsen lyssnaren eller läsaren till en
skapelse eller omskapelse? Innan jag försöker att reda ut detta, vill jag påpeka
att den innehåller pedagogik som påverkan i mycket hög grad. Det vimlar av
moraliska budskap. För att skilja ut det skapande inslaget vill jag här redovisa
vilka moraliska budskap jag har funnit i texten.
Ett budskap som jag har funnit i texten är att de som dömer efter livets lagar
dömer efter sina föreställningar om hur folk skall vara. Människorna döljer
sin uselhet bakom fina kläder och dyra smycken. På samma sätt skyms deras
goda egenskaper. Som nakna är de utlämnade. Vad Platon får fram här är att
nakenheten avslöjar vem man är och att man också dömer riktigare om man
själv är naken då man gör det. När man dör förlorar man allt man äger. Budskapet är att det inte är vad man äger som är viktigt när man väl är död utan
vem man är under livet. Man skall alltså inte sträva efter att få makt, eftersom
den ger möjlighet till usla dåd; maktarrogans, lyx, övermod och okontrollerade handlingar. Makthavare, tyranner och kungar är de som har den största
möjligheten att begå illdåd. Efter döden straffar sig detta, eftersom de blir
avskräckande exempel för andra. På så vis gör de nytta, då detta kan få andra
att bättra sig. Genom att låta Sokrates säga ”Jag struntar alltså i de värden som
den stora mängden hyllar, jag övar sanningen och försöker verkligen att leva
som en god människa i så hög grad som möjligt, och att dö sådan när livet tar
slut”504 får Platon fram hur individen skall leva. Han framställer Sokrates som
ett föredöme som läsaren skall ta efter, inte vad mängden hyllar vilket är
rikedom, fina kläder och ståt.
Det skapande inslaget är att få lärjungen eller läsaren att vilja förändra sig.
Det bör inte vara så svårt, för det är ett förskräckligt straff man får om man
är usel, att hänga upp och ner med plågsamma och fruktansvärda plågor i all
evighet. Så om man tror på det Sokrates berättar, så vill man nog ändra sig
för att undgå straffet. Men framför allt, är det en osynlig värld som Platon gör
synlig genom att berätta om den. Han gör den möjlig. Trots att Platon inte såg
den här världen kunde han tänka sig den och på så sätt gjorde han den möjlig.
Han berättar den på ett sätt som bidrar till att man som läsare kan se den
framför sig. Och den har förbindelse med den värld den levande lever i. Men
Platon ger den vanliga människan hopp om átt ett liv i godhet ger ett bra liv
efter döden, på de saligas öar.
504 Gorgias,

s. 526d.
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*
Samtalen Platon beskriver ingår alltid i ett sammanhang. Prologen beskriver
deltagarna, var de befinner sig, vilken ställning i samhället de har, vilken
bakgrund de har, hur de är klädda osv. Oftast sker ett gemensamt kunskapssökande under dessa samtal, vilket oftast leder till att deltagarna tolkar något
på ett nytt sätt. Tillsammans kommer samtalsdeltagarna fram till en gemensam
tolkning. Det gemensamma kunskapssökande leder till tolkningar som är nya
för både dem som deltar och för andra. Samtalet i sig själv blir på så sätt
skapande, speciellt om det förs på ett sätt som stimulerar skapandet. Platons
tillämpning av den sokratiska samtalsmetoden, som han tolkar den i sina
dialoger, är ett samtal som bidrar till en skapande verksamhet hos dem som
ingår i det. Deltagarnas uppfattningar förändras till att bli, för dem själva, ny
vetskap, nya bevis och nya sanningar. Något som bidrar till att deltagarna förändrar sin syn på tillvaron och till olika fenomen. Samtalspedagogiken genomsyrar dialogernas struktur och utformning. Även då Platon hänger sig åt förmedlingspedagogik gör han det genom samtalets form.
Ett exempel på ett samtal som uppmuntrar skapande är från dialogen
Euthyfron. Sokrates träffar Euthyfron som berättar att han skall upp i en rättegång och är bekymrad. Samtalet utspelar sig tiden innan Sokrates skall dömas.
Poängen med det valda ämnet är enligt min tolkning att få läsaren att börja
fundera.
För att man skall få en helhetsbild av deras gemensamma försök att hitta
alternativ till det moraliska dilemmat som de ställs inför, behöver man läsa
hela dialogen. Den är dock alldeles för lång för att jag skall kunna återge den.
Ett utdrag kommer att illustrera den skapande pedagogiken:
EUTHYFRON: Det blir säkert inget av det, Sokrates; du kommer nog att klara din
rättegång liksom jag tror att jag klarar min.
SOKRATES: Vad är det för rättegång som du är inblandad i, Euthyfron? Är du
svarande eller kärande?
EUTHYFRON: Kärande.
SOKRATES: Vem är det du anklagar?
EUTHYFRON: Folk tycker återigen att jag är galen som åtalar honom.
SOKRATES: Varför det? Är det någon som kan flyga?505
EUTHYFRON: Verkligen inte. Han är mycket gammal.506
505

Det här är en märklig fråga och frågan är hur man skall tolka den. Sokrates kommentar kan
hänsyfta på åtalet mot honom själv som han finner lika befängt som om någon skulle kunna
flyga.
506 Svaret är nästan lika märkligt som frågan (se föregående not). Euthyfron menar att det
verkligen inte är någon som kan flyga och sedan förklarar han det med att personen är mycket
gammal. Kan en ung man flyga?
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SOKRATES: Vem är det då?
EUTHYFRON: Min far.
SOKRATES: Vad säger du - din far?
EUTHYFRON: Just det.
SOKRATES: Vad anklagar du honom för? Vad gäller rättegången?
EUTHYFRON: Mord, Sokrates.
SOKRATES: Gode Herakles! Vanligt folk vet inte när det är rätt att göra så,
Euthyfron, för jag tror inte att vemsomhelst skulle göra rätt i en sån sak, utan bara
en som har hunnit långt i vishet.
EUTHYFRON: Vid Zeus, Sokrates, just det. Långt!
SOKRATES: Det är alltså någon släkting till dig som din far har dödat? Det måste
det vara. Du skulle väl aldrig ha åtalat honom för mord på en utomståendes vägnar.
EUTHYFRON: Det är verkligen löjligt, Sokrates, att du tror att det gör någon
skillnad om den dödade är en utomstående eller om han är en släkting, och att du
inte ser att den enda skillnad som man ska ge akt på är om vederbörande har dödat
personen med rätt eller orätt: om han gjorde det med rätt ska man låta saken vara,
men gjorde han det med orätt ska man åtala - om han som har dödat delar härd och
matbord med en själv, vill säga, för besudlingen blir lika stor i båda fallen om du
lever tillsammans med honom, vet vad han har gjort och underlåter att rena dig själv
och honom genom att dra honom inför rätta. I det här fallet var den dödade
visserligen en daglönare hos mig; när vi arbetade med vår jordlott på Naxos
städslade vi honom där. En dag söp han sig full, blev arg på en av våra slavar och
skar halsen av honom. Min far band honom till fötter och händer, kastade honom i
ett dike och skickade en man hit till Athen för att fråga lagtolkaren vad han skulle
göra. Under tiden struntade han helt i den bundne, eftersom denne var en dråpare
och det var alldeles likgiltigt om han strök med. Det gjorde han också: han dog av
hunger och köld och av att ligga fjättrad innan budet kom tillbaka från lagtolkaren.
Och nu vredgas både min far och de andra släktingarna över att jag väcker åtal för
mord mot min far på en dråpares vägnar: min far har ju inte dödat honom, säger de,
och även om han verkligen hade gjort det så behöver man inte bry sig om den döde
eftersom han är dråpare. Det är ogudaktigt, säger de, att en son åtalar sin far för
mord - ja, Sokrates, de är verkligen illa underrättade om vad som är gudomlig
sanning om gudaktigt och ogudaktigt.507

När det gäller den första delen av samtalet, ställdes alltså troligen den grekiska
läsaren (och kanske också delvis den nutida läsaren) av dialogen inför ett
moraliskt dilemma. För att kunna lösa dilemmat måste läsaren skapa alternativ,
vilket stimulerar den skapande förmågan. Dilemmat ger också upphov till en
hel del frågor. Hur skall man döma i en sådan här situation? Är det rätt att
mörda någon som har dödat en annan? Gör det någon skillnad att en nära
anhörig eller en utomstående blir mördad av fadern? Är det lagen som skall
507

Euthyfron, ss. 3e-4e.
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gälla eller inte? Är det verkligen mord fadern har gjort sig skyldig till? En
ytterligare fråga finns i texten - vilket mord är hemskast, att skära halsen av en
oskyldig människa eller att lämna en mördare vid vägkanten att törsta ihjäl?
Med tanke på att Platon konstituerar sig som en moralisk individ skulle han
kunnat ha gett Sokrates rollen av den som löste det hela, men han gör det inte
och detta måste betyda någonting. Istället låter han honom vara okunnig och bli
elev till Euthyfron. Som läsare kan man någonstans ana att det gudfruktiga är
att lyda lagen, därför att lagen är stiftad av gudarna. Eftersom Platon inte ger
Sokrates rollen av att veta bäst är det troligt att det är meningen att läsaren
själv skall komma underfund med vad som är det rätta. Frågan är dock
följande: Skall man inte döda en mördare därför att lagen säger det eller för
att man känner till att det är omoraliskt?
För några år sedan mördade en kvinna den man som våldtagit och mördat
hennes dotter och hon blev frikänd. Vedergällning anses i vissa länder som ett
lindrigare brott och ibland betraktas det inte som något brott alls. Finns det
situationer vi alla kan råka ut för som rättfärdigar en orätt handling utanför
lagen? Vad som är moraliskt riktigt behöver inte stämma överens med det som
är rätt enligt lagen. Dialogen får läsaren att börja att tänka och ställa frågor.
Sen att hon liksom Euthyfron och Sokrates troligen tycker att allt snurrar runt
till slut hör till ämnets karaktär. Liknande moraliska dilemman existerar i
nutid. Varför är det rätt att döda i krig men inte i fred? Samma moraliska dilemma. Det borde vara lika fel, men är det inte enligt lagen. Under krig träder
krigslagar i kraft.
Vad ett moralisk dilemma bidrar till är att man lär sig att ställa frågor, lär
sig att leta efter alternativ och till slut lär sig att försöka komma fram till en
lösning genom att inte ge upp. Frågan är om det är moraliskt försvarbart att
döda även om dödandet inte leder till åtal, pga att det har gjorts lagligt? Är t
ex dödstraff moraliskt försvarbart? Om ja, i så fall varför?
Följande dialogavsnitt visar hur Sokrates använder sig av Euthyfrons ord
för att försöka förstå varför han själv står åtalad. Han försöker få svar på sitt
eget problem genom att reflektera över ett liknande:
EUTHYFRON: [...] Då säger jag att gudaktigt är det som jag nu gör: att åtala en
person som begår brott genom att begå mord, stjäla heliga föremål eller göra någon
annat sådant, vederbörande må vara far eller mor eller någon annan, vemsomhelst;
ogudaktigt är inte att åtala. Och nu, Sokrates, ska du få se ett gott belägg för att
lagen lyder så - jag har redan nämnt för andra för att visa att det är rätt att handla
som jag har gjort - och alltså föreskriver att man inte ska tolerera att någon inte är
from, vem det än är: människorna själva erkänner att Zeus är den bästa och
rättfärdigaste av gudarna, och samtidigt är de överens om att han fjättrade sin egen
far därför att denne med orätt hade slukat sina söner och att hans far i sin tur hade
stympat sin far av andra liknande skäl. Men samtidigt förargas de på mig för att jag

225

åtalar min far för brott: på så sätt motsäger de sig själva när de talar om gudarna och
om mig.
SOKRATES: Jaha, Euthyfron, här har vi nog skälet till att jag står åtalad: att jag tar
illa upp när någon säger sådana saker om gudarna. Det är säkert därför som man
säger att jag gör fel. [...]”508

En lösning som Sokrates föreslår är att först titta på vad som är gudaktigt.
Sokrates är osäker, men Euthyfron är säker på att det han gör är gudaktigt.
Sokrates vill bli hans elev. Efter att själv vara anklagad för ogudaktighet anser
han sig inte vara den rätta att uttala sig. Han frågar Euthyfron vad som är
gudaktigt och vad som är ogudaktigt. Problemet dialogen uppehåller sig mest
kring är att Sokrates inte anser att Euthyfron talar om vad gudaktighet är:
Nu, käre Euthyfron, måste du klargöra för mig, så att också jag blir visare, vad du
har för belägg för att alla gudar anser det orätt att en person dödas om han som
daglönare har mördat en man, har bundits av offrets herre och har hunnit dö i sina
rep innan mannen som bundit honom har fått ett råd av lagtolkarna om vad han ska
göra med honom, och att alla gudar anser det rätt att sonen åtalar sin far för en sådan
mans skull och anklagar fadern för mord. Försök göra det tydligt för mig att helt
säkert alla gudar anser att detta speciella handlande är rätt. Och kan du visa detta
alldeles tydligt för mig kommer jag aldrig att sluta upp med att lovprisa din
visdom.509

Sokrates och Euthyfron samtalar länge med varandra om gudaktighet. Vid ett
tillfälle ger Euthyfron uttryck för vad som kan hända i ett samtal när han
säger: ”Men Sokrates, jag vet inte hur jag ska säga dig det som jag har i
sinnet, för vad vi än föreslår vandrar det liksom runt för oss hela tiden och
stannar inte där vi har ställt det.”510 . Ibland hänger han inte alls med511 . Han
var säker på sin sak från början men Sokrates får honom alltmer förvirrad.
Vad Sokrates egentligen tycker är svårt att svara på. Det verkar mer handla
om att försöka få Euthyfron att förstå att han inte kan säga att något är
gudaktigt om han inte har belägg för det. Till slut säger Sokrates:
[...] Inser du inte nu att du säger att det som är kärt för gudarna är gudaktigt? Och
detta är detsamma som det gudakära, eller hur?
EUTHYFRON: Javisst.
SOKRATES: Så antingen var vi nyss överens om något som inte var rätt, eller
också var det rätt, och då är det som vi nu antar fel.
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EUTHYFRON: Så verkar det.
SOKRATES: Då får vi börja om från början igen och undersöka vad det gudaktiga
är, för jag tänker inte ge upp frivilligt förrän jag har fått reda på det. [...] [...] För
om du inte hade haft ett klart vetande om vad som är gudaktigt och vad som är
ogudaktigt skulle du naturligtvis aldrig ha tagit dig för att å en daglönares vägnar
åtala din gamle far för mord, och av fruktan för gudarna skulle du aldrig ha riskerat
att göra fel i den här saken, och du skulle ha känt skam inför vad människorna
skulle säga. Men nu vet jag alldeles klart att du anser dig veta säkert vad som är
gudaktigt och vad som inte är det. Säg det nu, min bästa Euthyfron, och håll inte
inne med vad du anser om saken!
EUTHYFRON: En annan gång, Sokrates! Nu har jag bråttom, det är dags för mig
att gå.
SOKRATES: Men vad gör du, min vän? Du går, och du sviker den starka
förhoppning som jag hyste att jag skulle få lära mig av dig vad som är gudaktigt och
vad som inte är det, så att jag kunde befria mig från Meletos anklagelse genom att
göra det tydligt för honom att Euthyfron har gett mig visdom i religiösa frågor och
att jag inte längre talar lättsinnigt om religion eller hittar på nya saker på det området
av ren okunnighet, och att jag också kommer att leva ett bättre liv hädanefter.512

Euthyfron och Sokrates försöker länge att komma fram till en gemensam
sanning, men lyckas inte. Att de inte lyckas betyder emellertid inte att samtalet
inte har karaktären av skapande. Det betyder att just det här dilemmat inte går
att lösa, vilket de tillsammans kommer fram till.
*
Vetenskapens viktigaste uppgift och essentiella karaktärsdrag är skapandet av
ny kunskap/tolkningar. Oftast sker erövrandet av den nya kunskapen/tolkningen, genom en skapande process hos forskaren. Många inom vetenskapsvärlden anser att det är själva tolkningen av fenomen som är den viktigaste
uppgiften.
Hos Platon är det vetenskapliga sättet att söka kunskap centralt även om
sökandet inte ledde till det vi idag skulle kalla för vetenskaplig kunskap.
Genom sin metod lade han grunden för vår tids metoder på så sätt att
uppfattningar prövas och leder till bevis, vilka sedan skall prövas, accepteras
eller vederläggas. Vad det handlade om i Platons fall var sökandet efter den
rätta definitionen. Hur något skulle betraktas. I den meningen kan hans metod
sägas skapa ny kunskap. Ett exempel är metoden då Platon lägger fram fyra
bevis, varav tre av dem vederlägges genom samtal med andra deltagare och det
fjärde accepteras utan någon längre diskussion, därför att det som läggs fram
uppfattas som självklart. Tillförlitligheten kan allvarligt ifrågasättas, eftersom
det fjärde beviset inte genomgår en grundlig prövning, utan läggs fram som en
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sanning. Men ny kunskap skapas i meningen att något ringas in och resultatet
görs till en ny sanning om fenomenet eller företeelsen.
Läsningen av hans dialoger visar att man framför allt började att tala om
saker på ett nytt sätt, speciellt när det gäller moral och rättvisa, samt att det
fanns en strävan efter att finna det ursprungliga, det essentiella i allt, även hos
människor, t ex hos sofisterna. Frågor som Vad är ....? är vanliga i Platons
skrifter. I Sofisten använder han sig av en vetenskaplig metod som han kallar
för dialektik för att ta reda på vad en sofist är. Metoden innebär att deltagarna
genom samtal bryter ner ett begrepp i flera delar, tills man når den gräns då
vidare nerbrytning inte är möjlig. Genom denna metod skapas ett nytt sätt eller
nya sätt att definiera vad någonting är.
Hur tillförlitlig metoden är, är svårt att säga eftersom den utgår från endast
två definitioner varav man väljer ett för vidare undersökning. Tillförlitligheten är emellertid inte i fokus här, utan själva skapandeprocessen. Det viktiga
är att det genom denna metod skapas nya tolkningar, nya sätt att tala om saker
och nya sätt att betrakta fenomen. Även om denna nya kunskap inte kan göras
till en universell sanning och ny kunskap för alla, så är det en skapelseprocess
hos den enskilda personen. Hon ser på fenomenet på ett nytt sätt. Och när
någon ser på ett fenomen, en företeelse eller en annan person på ett nytt sätt
har det skett en förändring som får konsekvenser, positiva eller negativa.
När det gäller Platons skrifter handlar det dock mer om läsarens förändring
och skapelseprocess än om att det i texten framgår att det hos någon av
deltagarna sker en förändring som får konsekvenser.

Skapande pedagogik på den tredje nivån
I prologen berättar jag att Gästabudet var den första dialog som jag läste av
Platon och att den blev startpunkten för vidare läsning av Platons skrifter.
Efter fyra år vill jag återvända till den och avsluta undersökningen av Platon
och hans pedagogik med att tolka den med utgångspunkt från att Platons
pedagogik inte bara är påverkan utan också skapande. Genom att jag slutar där
jag började, med att läsa och tolka Gästabudet kan jag till en viss del skissera
hur en läsare kan rekonstruera sin förändrade förståelse i relation till den
pedagogiska processen - skapande pedagogik.
I kapitel ett under rubriken Avhandlingens disposition och innehåll redovisar jag att den tredje tolkningen ger upphov till upptäckten av mönster som
går igenom hela Platons produktion - skapande verksamhet. Den tredje tolkningen som jag presenterar i det här kapitlet, ger upphov till en förståelse av
att Platons skapande pedagogik förekommer på tre nivåer. Jag vill betona att
den skapande pedagogiken på den tredje nivån kan betraktas motsvara det som
bl a Gadamer kallar för Platons oskrivna dialektik och som jag tar upp i ett annat sammanhang. En dialektik som undervisades muntligt på akademin. Gada-
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mer menar att den var förbehållen den inre kretsen som Platon var ledare
för.513 Han drar denna slutsats utifrån sin analys av Speusippos´, Xenokrates´
och Aristoteles´ utvecklande av Platons tankar på akademin. I syfte att utveckla
sina egna tankar utgick de från Platons undervisning. Gadamer har funnit att
dessa inte stämmer överens med vad som står i dialogerna, varför han drar
slutsatsen att de måste ha lärt sig genom muntlig undervisning.514 På
motsvarande sätt ser jag att den skapande pedagogiken på tredje nivån kan ha
varit förbehållen endast den inre kretsen. Den syns därför inte lika tydligt som
den pedagogik som har till syfte att påverka läsaren i en viss riktning, men den
antyds i dialogerna. Till skillnad från Gadamer som utgår från lärjungarnas
utveckling av sina egna tanker, utgår jag dock från dialogerna. I dem finns
Platons skapande pedagogik på både låg och hög utbildningsnivå.
*
Först en presentation av den skapande pedagogiken i Gästabudet på den första
och andra nivån. Deltagarna håller tal. Det är i själva verket frågan om
berättelser om Kärleken som gud515. Något som uppmuntrar skapandet hos
lyssnarna. Det är skapande på första nivån. Dessutom är det sex olika berättelser som står för lika många definitioner som skall prövas. Detta bidrar
till ett skapande i betydelsen en elevs förändring av sin tidigare uppfattning,
vilket är skapande på andra nivån.
Ett exempel på berättandet som jag kommer att gå närmare in på och tolka
är Aristofanes tal om Kärleken. Talet är långt så jag kommer ta upp några
dialogavsnitt. Genom att börja med att säga:
”[...] Ty förr i tiden var vår natur inte som den är nu, den var annorlunda [...].”516

signalerar Aristofanes att han kommer att berätta ur historien. Han säger ”förr
i tiden”, vilket betyder att tempus är dåtid och han säger ”var” vilket är
imperfekt. Genom att han säger att naturen inte var som den är nu och att han
längre ner säger om namn (hermafrodit) från det manliga och det kvinnliga
könet - ”Men nu används namnet bara som klander”517 signalerar att han
använder sig av historien för att förklara nutiden. Han gör en jämförelse
mellan dåtid och nutid i ett bestämt syfte.
Han berättar hur de tre könen såg ut och vilka karaktärsdrag de hade. Sedan
börjar historiens handling. På grund av att hermafroditerna var så starka och
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högmodiga och försökte ge sig på gudarna blev detta ett problem för dem.
[...] Så Zeus och de andra gudarna rådgjorde om vad de skulle göra med
människorna. De såg ingen utväg: de kunde varken döda dem med blixten, som de
hade gjort med giganterna, och utplåna släktet (då skulle människans hyllningar och
offer också utplånas) eller låta dem fortsätta med sina fräckheter. Zeus tänkte så det
knakade och sade till slut `Jag tror att jag vet ett sätt att både låta människorna finnas
kvar och få dem att sluta upp med sina oförskämdheter - sedan de blivit svagare.
För nu tänker jag klyva var och en av dem mitt itu: då blir de svagare men samtidigt
nyttigare för oss eftersom de blir fler. Upprätta kommer de att gå, på två ben. Men
om vi fortfarande tycker att de är fräcka och inte kan hålla sig i skinnet, då klyver
jag dem en gång till, så får de hoppa omkring på ett ben!518

Ett problem och en lösning, men som leder till en stor olycka. Detta appellerar
till läsarens medkänsla för sin egen art. Varken Zeus eller någon av de andra
gudarna hade räknat med det som sedan hände:
[...] När deras ursprungliga form nu var kluven rusade halvorna längtansfullt mot
varandra, de slog armarna om varann, klamrade sig samman i sin längtan efter att
bli ett och dog av hunger och allmän passivitet, eftersom de inget ville företa sig
utan varandra. Och när ena hälften dog och den andra blev kvar började den
kvarlämnade söka en annan hälft och omfamna den, antingen det var hälften av en
hel kvinna (det som vi nu kallar kvinna) eller hälften av en hel man som han träffade
på. Och på så sätt höll de på att gå under.
Men Zeus greps av medlidande och hittade på en ny sak [...].519

Vad Zeus gjorde var att han flyttade på könsorganen från baksidan till
framsidan på dem så att de kunde ha samlag med varandra och få åtminstone
den tillfredsställelsen.520 Berättelsen handlar om kärleken mellan man och
kvinna och mellan samma kön, och om det vi i nutid kallar för
begynnelsestadiet - förälskelsen521 . Denna berättelse använder sig Platon av för
att låta Aristofanes tala om den kärlek som de flesta hängav sig åt. Det finns en
sensmoral i berättelsen. Du skall inte vara högmodig och ge dig på gudarna.
Att människans började att längta efter sin andra hälft var alltså hennes eget
fel, ett straff utdelat av gudarna för att hon var högmodig. Samtidigt fick Zeus
medlidande, och var stor nog att göra det lite bättre för människan. Budskapet
är att Zeus vill att människan skall vara lycklig, men inte vara stark och
högmodig och hota gudarna. Hon skall vara lycklig under gudarnas beskydd.
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Berättelsen innehåller fler pedagogiska budskap, t ex, att man skall rådgöra
och fatta beslut tillsammans med andra, men när det gäller att rätta till ett
beslut är det ledaren, i det här fallet Zeus, som skall ordna upp det. Citatet på
föregående sida, visar att människorna blir för svaga och riskerar att gå under.
Gudarna och människan visar ett ömsesidigt beroende av varandra. Gudarna
behöver människornas hyllningar och offer och Människan behöver gudarna
som beskydd. I Vattimos bok Utöver tolkningen talar han om Nietzches
förkunnande att Gud är död: ”[...] metafysikens Gud var nödvändig för att
mänskligheten skulle kunna skapa sig ett ordnat, tryggt samhällsliv som inte
ständigt var utsatt för naturens hot [...]”522. Min tolkning är att gudatron bidrog
till att atenarna kunde känna sig trygga i en hård verklighet.
I de flesta av Platons dialoger framträder denna ömsesidighet, inte bara
mellan gudar och människor, utan också människor emellan. Genom läsning av
hans dialoger, Herodotos historia, Thukydides Kriget mellan Sparta och Aten,
samt Xenofon, framträder en bild av atenarna under den attiska perioden av att
de företrädde samhörighet, gemenskap och samförstånd. Citatet från
Aristofanes berättelse om Kärleken avslöjar ett budskap eller en folkmentalitet
som visar att individen inte klarar sig själv, att hon för evigt är förbunden med
andra. Men det visar också en medvetenhet om individens utsatthet i en hård
verklighet. Atenarna var tvungna att vara eniga, därför att de hade starka
fiender. Den enskilda individen var svag, samfälldheten var stark. Det var
endast genom att vara flera som de kunde bli starka. Det nutida uttrycket
Ensam är stark skulle säkert för atenarna ha tett sig som en säker väg mot
undergången. Motsvarande slagord skulle säkert ha lytt Vi är starka. Vikänslan var förmodligen mycket stark. De såg sig själva som en del av en
helhet. Kärleken var troligen nödvändig av helt andra skäl, än vad den är för
nutidens individer. En känsla och en drift som på ett naturligt sätt åstadkommer gemenskap mellan individerna (kanske den enda). Kanske var det därför Sokrates och Platon fokuserade på kärleken i olika former. Det godas idé
är inte möjlig utan kärlek. Människan är god av kärlek, inte av kärlekslöshet.
Gästabudet innehåller en metod som Platon använder sig av i pedagogiskt
syfte. Den förekommer i stort sett i samtliga dialoger. Han berättar en historia
som har karaktären av liknelse eller gör en liknelse, förklarar den och vill på
så sätt uppnå förståelse hos läsaren för varför något är som det är, eller
förståelse för hur hon skall leva, eller förståelse för varför hon skall vörda
gudarna och vara tacksam. En annan av Platons metoder är den som går ut på
att ett antal definitioner läggs fram för prövning. I Gästabudet är det sex definitioner av Kärleken som läggs fram.
Faidros håller det första talet som handlar om Kärleken som gud, en Kärlek
som man är beredd att dö för:
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Jag påstår alltså att Kärleken är både den äldsta, den högsta i ära och den mäktigaste
guden för människorna när det gäller att skaffa sig dygd och lycka, både levande
och döda.523

Pausanius börjar med att tala om två gudar, Afrodite och Urania, som står för
den folkliga respektive den himmelska kärleken. Han kommer fram till att
kärlek som visas på ett anständigt sätt är bra:
Således är det generellt bra att tillmötesgå älskare för dygdens skull. Detta är den
Himmelska Afrodites Kärlek, som själv är Himmelsk. Den Kärleken är av stort
värde för både stat och enskilda, eftersom den tvingar både älskare och älskad att
göra stora personliga ansträngningar för att nå dygd. Alla andra former av Kärlek
hör till den andra Afrodite, den Folkliga.524

Eryximachos talar om Kärleken utifrån läkekonsten och att kärleken är dubbel,
att den har att göra med stämningar, rytm och skala, samt årstiderna och med
heder att göra och slutligen kommer han fram till en sammanfattning:
Som helhet har Kärleken således mångfaldig och väldig makt - ja, den har all makt;
men det är den Kärlek som inriktar sig på goda ting och som fullbordas med måtta
och rättvisa, både bland oss och bland gudarna - det är den Kärleken som har den
största makten, det är den som ger oss all lycka och ser till att vi kan umgås med
varandra och vara vänner, ja, också med gudarna, som är mäktigare än vi.525

Aristofanes tal, som jag beskriver i början av kapitlet, handlar om att Kärleken
är en vänlig makt. Aristofanes ser Kärleken som ett sökande efter en
likasinnad:
[...] jag hävdar att att vårt släkte kan bli lyckliga om vi fullbordar Kärleken på det
här sättet och om var och en möter sin egen älskling och återgår till sin gamla natur.
Om detta är det bästa, måste det som under nuvarande förhållanden kommer
närmast det vara bäst och det är att få en älskad som är likasinnad av naturen.
[....]526

Den femte talaren är Agathon och han börjar med att tala om att Kärleken är
ung och otroligt skön och äger de fyra kardinaldygderna:

523

Gästabudet, s. 180b.
A.a., s. 185b-c.
525 A.a., s. 188d.
526 A.a., s. 193c-d.
524

232

Det är han som tömmer oss på främlingsskap och fyller oss med gemenskap och får
oss att mötas i alla sammankomster som den här, han är ledaren för fester, danser,
offer, för in mildhet, för ut råhet, är frikostig med välvilja, fri från illvilja, nådig i
sin godhet, begrundad av de visa, beundrad av de gudomliga, traktad av de
vanlottade, skattad av de vällottade, far till Yppighet, Elegans, Glitter, Behag,
Längtan, Åtrå, sörjande för goda, osörjande för onda, i strävan och fruktan och
längtan och talan en rorsman och en stridsman, en yppersta stödman och räddare,
alla gudars och människors skönhet och ordning, den skönaste, bäste ledaren som
varje människa måste följa skönt lovsjungande, fallande in i den sång som förtrollar
alla gudars och alla människors tankar.527

Agathon avslutar sitt tal och sin sammanfattning: ”Där har du mitt tal Faidros!,
sade han. Tillägnat guden. En del är skämt, en del är avvägt allvar, efter min
förmåga.”528
Talet som Sokrates håller handlar om Diotimas tal om Kärleken. Han
avslutar det långa talet med att fastslå att Kärleken är en medhjälpare till den
mänskliga naturen:
[...] varje människa måste vörda Kärleken, och själv vördar jag också Kärlekens
gärningar, ägnar mig alldeles särskilt åt att utöva dem och uppmanar andra att göra
likadant; och nu och alltid hyllar jag Kärlekens makt och mod efter bästa
förmåga.529

Kärleken Diotima talar om är en gud och en filosof. Han står mellan den vise
och den okunnige och hans aktivitet är ett barnafödande i skönhet, både
kroppsligt och själsligt. Vad alla är överens om är att Kärleken är en gud, men
de talar inte om den på samma sätt. Alla är dock överens om att Kärleken är
till gagn för människan, att han är en god och vänlig gud. Vad de mer är överens om är att Kärleken har makt, samt att den är av manlig natur, utom
Afrodite. Men det är bara Sokrates som talar om Kärleken som filosof.
Det sker inte någon prövning av definitioner av deltagarna, men underförstått skall läsaren förstå att det är Diotimas tal som berättas av Sokrates som
är den rätta definitionen av Kärleken. Detta märks även med tanke på att
Sokrates kommenterar de övrigas tal. Genom samtalet som de håller efter hans
berättelse ger de uttryck för att de skall komma fram till något gemensamt.
Skapande pedagogik visar sig genom berättandet och att läsaren har sex olika
berättelser att ta ställning till och lika många ståndpunkter. Genom att de fem
första ställs i relation till den sjätte i vilken allt klargörs, uppmuntrar det till en
527 A.a.,

s. 197d-e.
A.a., s. 197e.
529 Gästabudet, s. 212b. I Joyce översättning står det första the god of love med gemena. Det
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förändring hos läsaren. Hon känner troligen igen sig i de fem första eftersom
de främst handlar om den kärlek som hon kan identifiera sig med och har som
referensram. Diotimas tal uppmuntrar läsaren att ändra sin uppfattning genom
den klarhet detta tal ger.
Då jag främst tolkar Diotimas tal som ett tal om Kärleken av en filosof,
kommer jag att tolka den närmare med hjälp av Adriana Cavareros bok In
spite of Plato som utgångspunkt. Även hon ser Diotimas tal som en metafor för
Platons filosofiska tänkande. Cavareros analys är huvudsakligen inriktad på
varför Platon använder sig av en kvinnlig röst för att förmedla sin viktigaste
filosofi och hennes syfte är att gör en omskrivning av Platons skrifter530. Min
tolkning är att Platon ser filosofin som gudasänd, eftersom Kärleken som gud
är detsamma som en filosof, vars gärningar är till hjälp för människan. Min
avsikt är inte densamma som Cavarero. Jag vill istället visa hur Platon genom
skapande pedagogik förmedlar sin filosofi.
Cavarero tar dessutom upp sexualiteten som ett av Platons syften med sin
dialog. Jag menar att han använder sig av de olika uttrycken för sexualitet som
förekommer mellan människor för att få fram sin filosofi. Han utgår från det
mest ursprungliga, igenkännbara och engagerande hos individen, den erotiska
kärleken och vänder individens blick mot den högsta kärleken, Kärleken som
gud, alltså mot Filosofin.
Slutligen vill jag ta upp Alkibiades tal till Sokrates om kärlek. Han talar inte
om Kärleken utan om kärlek och hur Sokrates är som person. Hans tal är en
stark kontrast till de andra talen. Szlezák drar följande slutsats om varför
Alkibiades kom sent och berusad till gästabudet.
Alkibiades sena ankomst till Agathons gästabud bör vi således tolka som en
medveten och informativ dramaturgisk gest från Platons sida. Mot bakgrund av en
sådan tolkning av kontexten ifråga framstår nämligen ´öppnandet´ av Platons
dialoger (det vill säga ´dechiffreringen´ av texten dolda antydningar) som en
hermeneutisk grundprincip, som vi kan och bör beakta vid tolkningen av dessa verk
[...]531

Men han menar att det inte går att öppna någon av Platons dialoger utan att
först ha fått explicit information om den filosofiska poängen.532 Vad Szlezák
menar med att ”öppna” en dialog är att en text har ett lås som bara kan öppnas
av en bestämd kategori läsare. Detta har han adopterat från Wittgenstein, som
menar att låset innebär att en bok av sig själv delar in läsarna i individer som
förstår budskapen och dem som inte förstår dem533. Men det är inte endast
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Wittgenstein som har kommit till denna slutsats. Även Schleiermacher som har
tolkat Platons dialoger har dragit slutsatsen att dialogerna själva är istånd till
att välja ut sina läsare.534
Redan innan jag läste Szlezáks bok drog jag slutsatsen att Alkibiades sena
ankomst, berusad och oförskämd var en medveten strategi från Platons sida.
Jag kommer att försöka att öppna dialogen utifrån ett pedagogiskt perspektiv.
Vilket pedagogiskt budskap har Alkibiades plötsliga uppdykande?
Det första jag vill ta upp är Alkibiades berusning. Innan männen började tala
om Kärleken bestämde de sig för att inte dricka. Anledningarna till det var bl a
att Pausanius mår dåligt efter gårdagens berusning och behöver en paus.
Eftersom de andra var med under gårdagen och berusat sig de också tycker
Pausanius att de andra också behöver en paus. Aristofanes håller med och
menar att de måste vara försiktiga. Han själv fick sig en riktig ”rotblöta535 ”
under gårdagen. Inte heller Agathon orkar att dricka. Eryximachos är nöjd
och tar tillfället i akt att säga ett sanningens ord om vad det innebär att vara
full. ”Läkarvetenskapen har fått mig att inse åtminstone en sak: att ruset är
skadligt för människan [...]”536
Att hålla sig nykter var alltså ett gemensamt beslut och anledningen var att
de redan hade druckit mycket och istället valde att samtala med varandra.
Platon kan ha haft ett syfte med detta, eftersom han visste vad de skulle tala
om. Tal om Kärleken kräver nykterhet, inte endast för argumentens skull utan
också för vördnad inför gudarna. Men det kan också vara så att budskapet är
att det inte går att samtala med varandra om man är berusad, åtminstone inte
om man skall tala om seriösa ting. Alkibiades säger att det inte är rättvist att
jämföra en berusad mans tal med de nyktras537, vilket tyder på att denna
tolkning är rimligast.
Här kan man inte säga att pedagogiken är skapande utan har karaktären av
påverkan som i och för sig har till syfte att skapa om individens sätt att se på
Kärleken och dennas stora betydelse.
När de har talat färdigt om Kärleken kommer alltså Alkibiades ordentligt
berusad och gör bort sig totalt. Han ifrågasätter sanningshalten i Sokrates tal.
Något tal om Kärleken vill han inte höra talas om, inte heller något
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hyllningstal till Sokrates. Däremot tänker han berätta sanningen om Sokrates.538
Alkibiades börjar med att likna honom vid satyren Marsyas539 och han lägger
ut texten för att sedan tala om hur han blivit avvisad av Sokrates. Han hade
gjort det mesta för att få en stund tillsammans med honom. När detta inte
hände talade han om för honom att han var den enda som var värdig att bli
hans älskare. Sokrates samtalade med honom om skönhet. Alkibiades tyckte att
han var föraktfullt överlägsen gentemot hans unga skönhet, t o m att han
förlöjligade och kränkte den.
[...] Kan ni tänka er hur jag kände mig efter det? Naturligtvis ansåg jag mig
skymfad, men samtidigt beundrade jag hans natur, hans behärskning, hans mod:
här hade jag mött en man med en klokhet och fasthet som jag aldrig trodde att jag
skulle stöta på. Jag kunde varken dra mig undan hans sällskap i vredesmod eller
hitta en väg att locka honom till mig. Jag visste nämligen att han var mycket mer
osårbar för pengar än vad Ajas var för vapen, och på den enda väg som jag trodde
att han gick att fånga hade han undsluppit mig! Rådlös vandrade jag omkring,
förslavad av denne man på ett sätt som ingen varit förslavad av någon annan.
[...]540

På samma gång som han visar en viss vördnad för Sokrates tänker Alkibiades
uteslutande på sig själv. Detta är motsatsen till de tal de andra hållit om
Kärleken.
Alkibiades fortsätter sitt tal om Sokrates med att ta upp händelser under
kriget, att han stått på samma fläck en hel natt och att han gick barfota mitt i
vintern. Han slutar sitt tal med att varna Agathon för att bli lurad av Sokrates.
Sokrates tar vid:
[...] Jag tror du är nykter, Alkibiades!541, sade Sokrates. Annars hade du aldrig
använt sådana skickliga krumbukter för att söka dölja varför du har berättat allt det
här. Nu nämnde du det allra sist, liksom bara i förbigående - som om du inte alls
hade sagt allt det här för att skilja mig och Agathon åt, eftersom du tycker att jag ska
älska dig och ingen annan, och att Agathon ska älskas av dig och ingen annan. Men
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du är avslöjad - själva poängen med ditt satyrspel (eller silenspel542) är alldeles
uppenbar! Kära Agathon, låt honom inte lyckas, se till att ingen kan skilja oss åt.
[...]543

Alkibiades var avslöjad. Han ville förstöra mellan Agathon och Sokrates för att
han ville ha både Sokrates och Agathon.
Alkibiades framställs som egenkär, manipulativ och intrigant. Han använder
Sokrates brister och förtjänster i ett speciellt syfte, att få Agathon avskräckt.
Platons poäng med Alkibiades sena ankomst, berusade tillstånd och tal kan vara
att visa vad kärlek inte är. Något som strider mot en tidigare att Platon vill tala
om att kärleken har sina avigsidor. Dialogen demonstrerar Kärleksgudens
gudomlighet och den vanliga sinnliga kärleken som Platon inte ger mycket för,
den egoistiska och egennyttiga kärleken som Alkibiades står för i sitt tal.
*
I det här avsnittet kommer jag att gå igenom Diotimas tal systematiskt och
beskriva hur Platon genom att tala om Kärleken egentligen talar om sin filosofi
och att han genom en skapande pedagogik på tredje nivån, förmedlar den.
Sokrates återger alltså det tal som Diotima, en kvinna från Mantineia, höll för
honom om Kärleken. Egentligen är det inte ett tal utan ett samtal mellan dem.
Ett samtal som är nästan identiskt med sokratisk samtalsmetod. Diotima börjar
med att fråga Sokrates om han inte märkt att det finns något mittemellan vishet
och okunnighet. När han ställer sig frågande inför det, säger hon att en riktig
åsikt kan man inte redovisa, varken som kunskap eller okunnighet.544 Hon
svarar att kärleken varken är god eller skön, ful och ond utan någonting
mittemellan.545 När Sokrates frågar om Kärleken är dödlig, svarar Diotima
att det är någonting mittemellan dödligt och odödligt546 . Detta förklarar hon på
följande sätt.
- Vad menar du, Diotima?
- En stor gudomlighet547, Sokrates. Ty gudomligheterna och hela deras område
ligger mittemellan gudar och dödliga.
- Vad har de för makt? sade jag.
- Att tolka och förmedla saker från människorna till gudarna och tvärtom, böner och
offer från människorna, befallningar och saker i utbyte mot offren från gudarna;
gudomligheterna står mellan de båda parterna och fyller ut mellanrummet så att alltet
542
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knyts ihop med sig självt. Genom dem rör sig hela profeteringskonsten, prästernas
färdigheter med offer, ritualer och förtrollningar, allt som är profetering och magi.
Guden har aldrig direktkontakt med människorna, gudar umgås alltid med
människor och talar till människorna genom gudomligheterna, både när
människorna är vakna och när de sover. Och den som är kunnig i sådant är en
människa med drag av gudomlighet, men den som är kunnig i annat - konstarter,
manuella färdigheter - är bara en enkel arbetare. Dessa gudomligheter är många och
skiftande, och en av dem är Kärleken.548

Min tolkning är att det handlar främst om att Diotima försöker att få Sokrates
att sluta tänka i motsatser. I resonemanget om Kärleksguden syns Platons
dialektik. Genom att låta Diotima tala om att någonting eller någon befinner
sig ”mittemellan” två motsatser får han fram den549. Dessutom märks Platons
pedagogik i Diotimas beskrivning och förklaring om gudomligheterna. De är
förmedlare, de tolkar saker mellan människorna och gudarna. Det människorna inte förstår och det som de vill föra fram till gudarna. De förmedlar
förståelse genom att tolka gudarnas budskap. Den gud som främst anses vara
budbärare är Hermes vars namn är besläktat med begreppet hermeneutik och
som var atenarnas husgud. Diotima vill få Sokrates att tänka på ett nytt sätt, för
hon tar upp resonemanget med mittemellan, efter att ha vederlagt Sokrates
påstående att Kärleken är en stor gud, en skönhetens gud550 och efter hans fråga
om Kärleken är ful och ond. Denna fråga avslöjade att Sokrates tänkte i
motsatser och inte kunde se på det på annat sätt. Eftersom hon försöker att få
en förändring till stånd i hans tänkande är pedagogiken skapande. Sokrates
frågar sedan om Kärlekens ursprung, vem hans far och mor är. Diotima berättar hur det gick till då Kärleken blev till551 för att sedan beskriva dess
karaktärsdrag.
Eftersom Kärleken är son till Poros och Penia är detta hans öde; för det första är han
alltid fattig, och han är inte alls späd och fin och vacker som de flesta tror - istället är
han hård och skrovlig, hemlös, sover på marken, utan säng, vid dörrar och vägar
under bar himmel; han har sin mors natur och har alltid armodet till följeslagare.
548
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Men han är lik sin far i det att han söker det sköna och goda, är modig, otålig och
intensiv, en skicklig jägare som ständigt smider planer, strävar efter insikt, har stora
tillgångar av uppfinningsrikedom, är en älskare av visdom hela livet, skicklig
trollkarl, magiker och sofist.552

Kärleken är varken odödlig eller dödlig och står mellan vishet och okunnighet.553 Och hon konstaterar att Kärleken måste vara filosof och som vishetsälskare står han mittemellan den vise och den okunnige. Härkomsten har betydelse, hans far är vis och försedd med tillgångar, medan hans mor saknar
både vishet och tillgångar.554
Beskrivningen av Kärlekens tillblivelse, hans karaktärsdrag och leverne,
samt hans ursprung är, som jag ser det, metaforer för att skapa förståelse för
Platons filosofi. Genom att berätta en historia om Kärleken får Platon fram sin
dialektik. Av en vis och en okunnig förälder, föds ett barn som står mittemellan dem båda. Detta är en metafor för föreningen mellan visheten och
okunnigheten, i vilket en blandning av dem båda föds fram och skapar någonting annat.
Ett av de mest centrala ämnena i Platons dialoger är strävan efter det goda
och det sköna som människan skapar genom själv vara god och skön. Men
Diotima menar att Kärleken inte är vacker och heller inte ful, men han är den
som älskar.555 Här är den skapande pedagogiken tydlig. Diotima försöker att
förändra Sokrates föreställning om att Kärleken är den som blir älskad och
därför heltigenom måste vara vacker.556 Genom att berätta om vem Kärleken är
krossar hon, enligt min mening, Sokrates föreställningar, får honom att börja
tänka på ett nytt sätt.
På frågan om vilken nytta Kärleken har för människorna, svarar Diotima
efter en lång frågestund att: ”[...] Kärlek är kärlek till det goda som egen
tillhörighet för alltid [...]557. Hon frågar Sokrates i vilken aktivitet skall de kärleksjagande ivriga ansträngningarna äga rum för att kallas Kärlek. Vad kan det
handla om för verksamhet? Men det kan inte Sokrates svara på.
Diotima förklarar
[...] Det är ett barnafödande i skönhet både kroppsligt och själsligt.558

Anledningen till att människan åtrår och vill alstra och föda i det sköna är att
552
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den dödliga naturen strävar efter att bli odödlig. Den vill existera för evigt och
vara odödlig och det kan den bara göra genom att föda avkomlingar, en ung
varelse byts ut mot en gammal. Här låter Platon Diotima komma in på det
filosofiska en och samma som återfinns i många dialoger. Den gamla har lärt
sig nya saker, men är alltid en och samma från det han är en liten pojke tills
han blir gammal. Han blir ny hela tiden eftersom han förlorar delar av
kroppen, hår, kött, ben och blod.
[...] Och det gäller inte bara kroppen, utan också själen: dess sätt att vara, dess
vanor, åsikter, begär, njutningar, sorger och rädslor förblir aldrig desamma hos
varje människa, utan somliga föds, andra dör. Men ännu märkligare är det med våra
kunskaper: det är inte bara så att vissa kunskaper föds till oss och andra dör och vi
aldrig är desamma ens med avseende på kunskaper; det är också så att varje enskild
kunskap förändras på samma sätt. Det som kallas att studera förutsätter att kunskap
kan lämna oss, ty glömska innebär att kunskap försvinner, medan studerandet
skapar ett nytt minne i oss i stället för det försvunna och bevarar kunskapen, så att
den förefaller vara densamma. På det sättet bevaras allt dödligt, inte genom att förbli
fullkomligt detsamma hela tiden (som det gudomliga), utan genom att samtidigt som
det försvinner och åldras lämna efter sig något annat och nytt av samma slag som
det självt. Tack vare denna anordning, sade hon, har det dödliga del i odödligheten,
Sokrates, både kroppen och allt det andra. Med det odödliga är det
annorlunda. Så förvåna dig inte över att varje varelse av naturen vördar sin egen
avkomma: det är för odödlighetens skull som varje varelse hyser denna omsorg denna kärlek.559

Genom att låta Diotima säga allt detta om en och samma, visar Platon upp både
sin filosofi och sin pedagogik. Hans filosofiska tänkande är att den sanna
kunskapen är oföränderlig, vilket han också till viss del visar även här. Men
han låter Diotima säga att kunskapen förefaller vara densamma, inte att den är
densamma.
Det här kan förklara Platons syn på att ideérna är oföränderliga. Det
handlar inte om att kunskapen hos människan är oföränderlig, den förändras
hela tiden men den förefaller vara densamma, därför den alltid har samma
mål. Odödligheten och dödligheten är en idé (form). Kärlekens kärlek till kunskap och vishet är i själva verket kärlek till odödligheten, men inte hos den enskilda människan för hennes egen skull utan för människan som art. Det dödliga är inte fullkomligt men bevaras560 genom att lämna efter sig något nytt av
samma slag som sig självt.
På så sätt kan man säga att det dödliga och det odödliga i Platons filosofi för
alltid är nära sammanbundet, inflätat i varandra och beroende av varandra. De
559
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är också identiska med varandra som idé (form). Det dödliga är oföränderligt
liksom det odödliga. Men det dödliga kan bli odödligt genom att hela tiden
bevara det som förändras (individens åldrande och glömska) på annat sätt. Det
är det som är mittemellan som förbinder det dödliga med det odödliga.
Dialektiken syns även i det här resonemanget. Det är kärleken som är dess
början. Allt liv, all kunskap utgår från den. Platon säger alltså inte att all
kunskap är sann, utan endast den som har att göra med ideérna är det. Det som
lämnar efter sig något annat och nytt av samma slag som det självt. Den som
letts fram i kunskap om Kärleken kommer till slut fram till slutmålet inom
(hos) Kärleken.
[...] För det första är detta i evighet, det varken blir till eller förgås, det varken ökar
eller minskar. Vidare är det inte skönt i ett avseende och fult i ett annat, det är inte
fult ena stunden och skönt den andra, inte skönt i förhållande till det ena och fult i
förhållande till det andra, inte skönt här och fult där (som när något är skönt för
somliga men fult för andra)561

Här ger Platon uttryck för det oföränderliga och den sanna kunskapen och
argumenterar mot relativism. Parentesen skulle kunna tolkas som en förklädd
kritik mot dem som ansågs praktisera relativismen - sofismen.
[...] Vidare kommer det inte te sig skönt för honom som ett ansikte eller som händer
eller som något annat som kroppen har del av, inte heller som en tanke eller som en
kunskap, inte heller som varande i något annat - som till exempel i en levande
varelse, i jorden, i himlen eller i något annat - utan det är självt för sig själv och med
sig själv och har alltid en och samma form, och alla andra sköna ting har del i detta
på så sätt att medan andra ting kommer till och förgås så blir detta aldrig vare sig
större eller mindre eller påverkas på något som helst sätt.562

Kärleken har nästan nått målet då han ägnar sig åt den rätta formen av kärlek
till pojkar, säger Diotima. Då har han höjt sig över det jordiska. Det är genom
denna form av kärlek som han själv kan ta sig till kärleken eller ledas av någon
annan.563
Hur detta skall gå till beskriver Diotima på följande sätt:
[...] att utgå från de sköna ting som finns här och hela tiden stiga uppåt för detta
skönas skull, genom att så att säga klättra på en steges pinnar och gå från en skön
kropp till två sköna kroppar och från två till alla, och från de sköna kropparna till de
sköna sysslorna, från de sköna sysslorna till de sköna studierna, tills man från
561
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studierna äntligen kommer till just detta studium, som inte är studium av något annat
än detta sköna självt, och man till slut vet vad det sköna självt är564

Diotima säger att där är livet värt att leva för människan. Det är där hon får
skåda det sköna självt.565 Då hon har avlat fram det fruktsamma i själen,
förståndet och dygden566, blir dygden fullkomlig. När människan alstrar den
sanna dygden och föder upp den kan han bli gudarna kär. Om det finns någon
människa som kan bli odödlig så är det han som föder upp den sanna dygden.567
Det här stycket kan förklara att det finns mycket kvar att studera även om
individen har nått noesis och behärskar dialektiken. Visheten leder till
ytterligare studier.
De som främst älskar odödligheten är hjältarna säger Diotima. De som är
själsligt havande, de som alstrar förstånd och dygd är alla diktare och hantverkare som är uppfinnare. Den allra betydelsefulla och skönaste formen av
förstånd gäller det rätta sättet att inrätta stater och hem. Den formen kallar hon
för måttfull besinning och rättfärdighet. Det är genom kärlek till det sköna, till
det rätta umgänget, till måttfull besinning och rättfärdighet som leder till det
studium då man studerar det sköna självt och till slut vet vad det sköna självt
är.
Pedagogiken som leder till det högsta skapandet av kunskap, det om det
sköna i sig själv är linjär och utgår från Kärleken som i sig självt är ett
skapande, genom att det är ett barnafödande i skönhet, både kroppsligt och
själsligt och Kärleken är kärlek till det goda som egen tillhörighet för alltid568.
Kärleken leder till den högsta formen av existens.
*
Metoderna avslöjar det inre livsprojektet vilket riktar sig mot en tankevärld
bortom den faktiska. Platon har alltså ett mål med sin pedagogik som har
konsekvenser i ett längre tidsperspektiv för en individs inlärning.
Det kan vara svårt att skilja på Platons skapande pedagogik på tredje nivån
och hans filosofi. De kan ibland förefall desamma. Skillnaden mellan dem är
att hans filosofi framträder endast för den som har tidigare kunskap om
Platons filosofi. Utan denna kunskap tolkar läsaren endast det som går att se.
Genom att överskrida textens innehåll, dvs kunna se och tolka den på annat
sätt är endast möjligt genom att en förändring i läsarens tankevärld sker. Då
kan hon se det möjliga.
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Del fyra
Diskussion

Kapitel sju
Avslutande tolkningar

I detta slutkapitel behandlas Platons pedagogik med utgångspunkt från tre
temata, som enligt vad jag kommit fram till är grundläggande för förståelsen
av den platonska pedagogikens innebörd. Dessa är linjen i Platons pedagogik,
intellektuell autonomi, och existentiell erfarenhet och tänkande. Tillsammans
ger de fyra nyckelord: förberedelse, förändring, frigörelse och vishet. Kapitlet
avslutas med en helhetstolkning i vilken dessa fyra begrepp ingår.

Linjen i Platons pedagogik
Redan under den första läsningen av Platons samtliga dialoger slogs jag av att
dialogerna innehöll så mycket stoff om gudar och om vad som händer efter
döden. Men det var inte förrän långt senare som jag insåg att detta stoff hade
att göra med hans pedagogik och att det måste tas i beaktande för att hans pedagogik skall kunna förstås i sin fulla vidd. Målet för den sträcker sig långt
bortom dödens inträde.
Om man tittar närmare på vad han säger, inser man att Platon redan när det
gäller det första utbildningsstadiet talar om detta mål. Inlärning som han definierar som erinran befinner sig på detta stadium. Han menar att kunskapen är
medfödd, tillägnad före livets början. Vad han säger är alltså att själen lär sig
saker i den andliga existensen. När man läser övriga dialoger som handlar om
själens existens efter att ha avskilts från kroppen förstår man hans tanke om
erinran. Tanken avslöjar till viss del att Platon inte ser inlärning som enbart
erinran. Den betyder att återkalla något man tidigare har lärt sig. Platon måste
alltså tala om inlärning som tillägnad under livets gång, men också under den
andliga existensen.
Inlärningen är central hos Platon, men den uppträder i olika former och på
många ställen talar han om dessa former. Exempelvis citatet på sid 240 där
Platon säger följande: ”[...] Men ännu märkligare är det med våra kunskaper:
det är inte bara så att vissa kunskaper föds till oss och andra dör och vi aldrig
är desamma ens med avseende på kunskaper; det är också så att varje enskild
kunskap förändras på samma sätt. Det som kallas att studera förutsätter att
kunskap kan lämna oss, ty glömska innebär att kunskap försvinner, medan
studerandet skapar ett nytt minne i oss i stället för det försvunna och bevarar
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kunskapen, så att den förefaller vara densamma. [...]”569
Ett annat citat som visar att Platon talar om inlärning i andra termer än som
erinran är följande: ”Men vad vi nu ha sagt visar tvärtom, att var och en har
förmåga att lära och har ett redskap för kunskapen; och alldeles som man ej
kunde vända ögat från mörker till ljus utan genom att vända hela kroppen,
måste detta själens redskap vändas i förening med hela själen från att se på det,
som födes och blir till, till att se på det varande, så att det lär sig att uthärda
anblicken av det varandes mest glänsande punkt.”570
*
Inspirationen till idén om linjen i Platons pedagogik kom när jag läste en bok
som har titeln Linjen och som består av två essäer skrivna av Jünger och
Heidegger571. De diskuterar betydelsen av Nietzches proklamation att Gud är
död. Inspirerad av dessa essäer såg jag hos Platon att en liknande linje kan dras
i samband med hans tankar om att kroppen är död, när själen frigörs. I denna
proklamation att kroppen är död ligger ett avståndstagande från antikens
fokusering på kroppen och allt som rör sinnligheten. Hos Platon är linjen inte
endast ett avslut på en era. Den är också början på något nytt för själens vidkommande.
I modern litteratur skrivna av bl a Heidegger, Levinas och Bergson572, står
döden som intet och/eller beskrivs som gränslinje. Den utgör en gräns som gör
skillnaden mellan att leva och att vara död väsensskild. Döden är ändå närvarande i varje människas liv, eftersom hon är medveten om sin egen framtida
död.
Platon såg en evighet av ljus framför sig. Hos honom står slutet på det jordiska livet i och med att kroppen är död för någonting gott. Men det står också
för ensamhet. Hans tro på själens levande i den andliga existensen inbegriper
inte någon gemenskap.
Med tanke på att pedagogikens slutmål är intellektuell autonomi, är det en
pedagogik som strävar efter att forma en självständigt tänkande individ som
inte behöver någon annan. Relaterat till antikens Vi-känsla är detta något
revolutionerande i Platons pedagogik. Individen skall i gemenskap med andra,
under de samtal hon har med andra, nå ett tillstånd av ensamhet, då hon är sig
själv. Hon skall lära sig allt för att kunna nå sanningen. En positiv syn på
ensamhet eller en skapelse av en människa som står ensam i livet och har börjat
att tycka om det? Samtidigt förebådar denna syn på individen nutidens syn på
569 A.a.,

ss. 207e-208b
Staten, s. 7.518c.
571 Jünger & Heidegger, 1993, Linjen, Lund, Kykeon.
572 Bergson 1992; Heidegger, 1981, Varat och tiden, del 1, Lund, Doxa Press; Levinas, 1992,
Tiden och den andre, Stockholm/Stehag, Brutus Östlings förlag Symposion; Sartre, 1992,
Varat och intet, Göteborg, Bokförlaget Korpen.
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den autonoma människan men också på kristendomens tro på evigt liv.
Nutidens ideér och vetenskap har krympt tiden för levandet och har därmed
för många människor utan kristen tro skapat en ångest inför döden, då de
påtalar att döden är detsamma som intet. Platon förlängde tiden genom att tro
på och förmedla till andra att själen inte dör.
Fanns begreppet ångest hos Platon och hans samtida? Folk var rädda för att
dö, men levde de sina liv i ångest inför döden? Varken Sokrates eller Platon
tycks ha varit rädda. Sokrates menade att man inte kan vara rädd för något
man inte vet något om. Platon för att han trodde sig veta vad som hände.
Linjen i Platons pedagogik står inte för någon linjär pedagogisk process utan
för den vertikala linjen vid den tidpunkt då kroppen är död och själen lever
vidare i all evighet. Döden står för själens frigörelse.

Intellektuell autonomi
I en värld i vilken allt kontrollerades minutiöst genom gudatron som skapade
ritualer, regler mm, måste intellektuell autonomi ha uppfattats som totalt ouppnåelig. Sokrates ansågs så farlig att han dömdes till döden. Han är inte den enda
under världshistorien. Till och med i vår moderna värld avrättas oliktänkande.
Vem kan tänka fritt? Alla måste följa ramarna för det gemensamma tänkandet.
Vi måste också bli förstådda av andra, för att kunna leva tillsammans. Platon
förstod nog det, då han talade om de fyra dygderna. Men han tycktes också
förstå individens existentiella ensamhet. Att det till slut kommer en tidpunkt i
livet då människan är tvungen att klara sig själv utan andra. Det är svårt att
fastställa någon exakt punkt när detta enligt Platon skulle ske. Men det troliga
är att han såg tidpunkten vid dödsögonblicket. Då själen frigör sig från
kroppen. Men för att vara redo måste individen förbereda sig under livet och
uppnå förutsättningarna för intellektuell autonomi.
Platon ville att individen skulle uppnå förutsättningarna för intellektuell
autonomi, åtminstone till att börja med. Men Platon ville ännu längre med sin
pedagogik, in i en andlig existens.
Vilka är då förutsättningarna? Ett uppnående av intellektuell autonomi
innebär att individen inte längre behöver förlita sig på andra för att hon skall
kunna komma vidare med sin intellektuella utveckling. Hon är medveten om
sitt eget sätt att lära och inlärning sker enbart genom förnuftet och genom
tankeverksamhet. Men för att kunna nå allt detta behövs existentiell erfarenhet,
som jag tidigare har nämnt.
Min tolkning är att Platon har en pedagogik som gör det möjligt att uppnå
intellektuell autonomi. Något som framträtt under analysen av de båda kontrasterande pedagogiska processerna. Linjeliknelsen har en framträdande betydelse.
Traditionellt sett har denna liknelse tolkats med utgångspunkt från Platons
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utbildningspolitiska ställningstaganden i Staten. Linjeliknelsen är uppbyggd
efter två steg som kan tillämpas vid en analys och tolkning av hans pedagogik.
Stegen i Staten är Det första utbildningsstadiet och Filosofens undervisning.
Om man enbart tolkar hans pedagogik på basis av dessa två steg uppstår ett
glapp. För att glappet skall försvinna, behöver man inlemma Sokrates samtalsmetod som Platon har tolkat den.
Genom analysen och tolkningen av Platons pedagogik har en mängd olika
pedagogiska metoder framträtt. De flesta av dem återfinns inom processen
pedagogik som påverkan. Målet är emellertid att skapa individer som når intellektuell autonomi genom att processerna pedagogik som påverkan och
skapande pedagogik används på olika nivåer.
Genomgången av Platons pedagogik i dialogerna uppvisar en mångfald
metoder som kan inordnas under en mångfald olika pedagogiska inriktningar,
t ex förklarande och förmedlande pedagogik, samtalspedagogik och vetenskaplig pedagogik. Vad de alla har gemensamt är att de har som mål att påverka
läsaren i mer eller mindre grad. Man kan se en linjär påverkan. Pedagogiken
som påverkan är mer omfattande ju yngre lärjungen är. Han behöver få saker
förklarade och förmedlade. Ju äldre han blir desto mindre omfattande är pedagogiken som påverkan. Han kan söka kunskap genom samtal för att sedan
pröva denna och dra egna slutsatser. För varje steg som lärjungen uppnår desto
mer frihet att tänka själv får hon.
Tolkningen av Platons pedagogik i dialogerna visar tecken på att den har till
mål att lärjungen på egen hand genom noesis skall uppnå frihet, självständighet
och prövning av sin uppfattningar i relation till det hon möter i livet. Eftersom
lärjungen styrs av någon annan har den likväl karaktären av påverkan.
Hur kan man då sammanfatta och systematisera Platons pedagogik? Många
har redan gjort det, bl a utifrån hur den uttrycks i Staten. Det första av de två
sista avsnitten i det här kapitlet skall handla om den traditionella tolkningen
och det andra avsnittet skall handla om den tolkning och systematisering jag
gör utifrån min undersökning i vilken jag ställer tidigare forskning i relation
till mina egna tolkningar.
*
De flesta som har undersökt Platons pedagogik har gjort det med utgångspunkt
från Staten. Av skäl som jag nämner redan i kapitel ett har jag inte utgått från
den tidigare forskningen då jag undersökt pedagogiken i dialogerna. Läsningen
och tolkningen av samtliga dialoger har dock bidragit till att jag ser denna
pedagogik framträda även i andra dialoger. I Staten innehåller pedagogiken två
steg, vilka också framträder tydligt i andra dialoger. Men det är mycket annat
som framträder. Delar som kan liknas som broar mellan de olika stegen.
Steg ett är förbundet med Platons ontologi i meningen att det är elevernas
existens han utgår från, på ett mycket påtagligt sätt och det är här man kan
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finna samröre med sokratisk samtalsmetod. Innan någonting kan läras in är det
viktigt att medvetandegöra elevens uppfattningar. De två stegen visar dock inte
hur detta skall gå till. Med utgångspunkt från annan forskning om pedagogiken
i Staten, mina egna tolkningar och Ödmans forskning kommer jag att resonera
kring dessa två steg.
Ödman som har undersökt Platons kunskapsteori i Staten har kommit fram
till att denna främst innehåller målet att lärjungen skall lära sig tänka. I själva
verket, menar Ödman, var detta vad verksamheten vid Akademin gick ut på.
Att lära sig genomskåda fördomarna, illusionerna, sinnenas bedräglighet, kort sagt
att överskrida det intellektuella stadium som i Platons kunskapsteori kallas ´doxa´,
åsikts- eller uppfattningsstadiet, som han ställer mot ´episteme´, kunskapen573

När individen befinner sig på doxa-stadiet hålls hon i intellektuell fångenskap,
menar Ödman. Hon kan inte uppfatta världen på annat sätt. När individen har
genomskådat illusionernas värld, dvs har överskridit doxa måste hon arbeta sig
fram till episteme, vilket under den grekiska antiken skedde genom ett matematiskt tänkande som betraktades som ett medel att behärska abstraktioner.
Man gjorde sig oberoende av sinnenas värld. Platon använder begreppet dianoia för tänkande i sinnenas värld.574
Den pedagogik som Platon uttrycker i Staten är, som jag ser det, synlig
pedagogik. Den är huvudsakligen förenlig med den kultur som den verkar i
och är oftast starkt knuten till utbildningspolitiken. I Staten skall medborgarna
formas enligt ett visst mönster. De skall förhindras att lära sig sådant som
Platon anser är skadligt och endast lära sig det som gör dem till rättänkande
medborgare som vet sin givna plats. Alla skall lära sig det yrke som de är förutbestämda till att verka inom. Det är viktigt att förstå att det är en pedagogik i
en stat som inte existerade utan måste ses som Platons vision. Det är långt ifrån
den pedagogik som han tillämpade och som hans dialoger ger uttryck för, utan
en pedagogik som är en kombination av hans vision och praktiska undervisning.
Vad jag alltså har funnit om jag utgår från Platons utbildningspolitik och det
som jag ser överstämma med pedagogiken i övriga dialoger är att målet vid
steg ett är inlärning av ett speciellt kunskapsstoff utifrån elevens uppfattningar.
Den Pedagogiska inriktningen är föreläsande och dialogisk. Målet vid steg två
är inlärning av ett speciellt sätt att tänka som är systematiskt och logiskt och
leder till teoretisk kunskap. Här är pedagogiken vetenskaplig.
Linjeliknelsen visar att individen stegvis når kunskap från sinnevärlden till
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idévärlden575. Men det finns alltså inte någon naturlig övergång mellan steg ett
och steg två, som bidrar till att eleverna automatiskt slussas över till att börja
tänka logiskt. Problemet som dagens forskare inom begreppsbildningen har
när det gäller att lösa problemet med att få elever att frångå att sätta någonting
i sitt sammanhang till att istället resonera abstrakt utan förbindelse med detta
sammanhang576, syns också i Platons pedagogik om man endast utgår från de
här två stegen och bortser från samtalspedagogiken.
En diskussion om vilket slag av kunskap eleven kan uppnå i de olika stegen
kan vara värdefull i detta sammanhang. Som det ser ut, finns det en strävan att
i steg ett uppnå inlärning av kunskapsstoff (doxa) och i steg två uppnå inlärning av ett sätt att tänka som leder till teoretisk kunskap (episteme). Vad som
saknas mellan stegen är den pedagogik som är förbunden med att överskrida
doxa och till dianoia. Skillnaden mellan inlärning av kunskapsstoff och teoretisk kunskap är inom pedagogiken att kunskapsstoff är sådant som hör till faktainhämtandet, medan teoretisk kunskap handlar om att kunna förstå ett begrepp
samt kunna tillämpa det. Teoretisk kunskap uppnår man inte genom att ha tillägnat sig ett visst antal faktakunskaper, utan först då man kan se betingelserna
bakom olika företeelser. Man kan tillämpa sina kunskaper med större säkerhet.
När man tittar på de två stegen och bortser från den praktiska sokratiska
pedagogiken kan man möjligen placera in teoretisk kunskap på samma nivå
som Platons episteme med vissa modifieringar i dagens kunskapssyn. Hans egen
definition av exempelvis episteme är att själens uppfattning inte kan avlägsnas
av förnuftet.577 Vad han talar om är att man ser tinget i sig själv och vad det
står för. Inte något resonemang eller något tänkande kan eliminera eller förändra hur tingen visar sig. I Platons fall handlar det främst om att det är
ideérna (formerna) som inte kan förändras. Detsamma gäller teoretisk kunskap. När väl förståelse har uppnåtts av exempelvis ett begrepp som energi så
finns det inte några resonemang som kan ändra på det.
Men det finns också teoretisk kunskap som har flera betydelser och kan vara
relativ, t ex begrepp som rättvisa eller demokrati. Episteme med nutidens
kunskapssyn skulle kunna innebära att begreppet rättvisa är x antal rättviseuppfattningar. Denna definition är dock inte relativ utan skulle kunna ses som
absolut. En förståelse av rättvisa innebär att man förstår att det inte handlar
om en rättviseuppfattning eller hur man skall vara om man är rättvis utan om
x antal rättviseuppfattningar. I många av Platons skrifter är det uppnåelsen av
episteme som är viktig och det är begreppsförståelse det handlar om. Det är
Eriksen & Tranøy, 1992, Filosofi och vetenskap 1, Från antiken till högmedeltiden, Lund,
Studentlitteratur, ss. 9-162.
576 se Driver 1981; Driver & Easley 1988, Posner et al 1987; Halldén 1982; 1988; 1993;
Pedersén 1992; Solomon 1988.
577 Definitions 414c, ”Knowledge: conception of the soul which cannot be dislodged by
reasoning; ability to conceive one or more things which cannot be dislodged by reasoning; true
argument which cannot be dislodge by thinking”.
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vad begreppet står för som står i fokus, inte vilken uppfattning en individ kan
ha av det. Skillnaden mellan exempelvis Platons sätt att definiera begreppet
rättvisa med hur vi gör det i nutiden är att han ser rättvisa utifrån en speciell
rättviseuppfattning, inte att rättvisa är x antal. Uppfattningen av rättvisa är för
Platon inte förhandlingsbar.
Samförståndstanken är tydlig i hans dialoger. Deltagarna skall komma fram
till den rätta definitionen genom samförstånd. Det är dock ett samförstånd och
ett sökande efter en definition som redan existerar i sig själv oavsett människan
och utanför hennes subjektiva sätt att betrakta världen. Definitionen står så att
säga att finna för den som ser åt rätt håll578.
*
Det som är självklart behöver oftast inte nämnas. Så kan det också ha varit när
Platon skrev Staten och tecknade ner sin utbildningspolitik. Undervisningen på
akademin var känd för den inre kretsen och troligen även för dem som läste
Platons skrifter. Att sokratisk samtalsmetod, som Platon tolkar den, skulle
fortsätta att användas även i idealstaten behövde säkert inte alls nämnas.
Förresten var dialogerna uppbyggda efter den och den var därför tillgänglig
för alla som läste dem. För oss som kom efter honom skulle det ha varit bra
om han varit tydligare i Staten. I fortsättningen kommer jag att benämna
sokratisk samtalsmetod samtalspedagogik.
Jag har kopplat ihop pedagogikens två steg som jag resonerade kring i förra
avsnittet med samtalspedagogik, vilket betyder att den traditionella uppdelningen av kunskapsteorin inte helt stämmer överens med den uppdelning jag
gör. Jag följer Platons definitioner av tankenivåerna samt att pedagogiken på
en nivå gör det möjligt att tillämpa det man lärt sig först på nästa nivå.
Platons pedagogik illustreras i figur 3 med utgångspunkt från hur den skulle
kunna se ut tillsammans med samtalspedagogiken, vilket illustrerar hur Platons
pedagogik troligen såg ut på akademin utifrån mina tolkningar av vem Platon
var, hur han konstituerar sig i berättandet och vilken pedagogik som dialogerna uttrycker.
Mellan det första utbildningsstadiet (steg ett) och en filosofs undervisning
(steg två) är det möjligt att sätta samtalspedagogiken och på så sätt lösa det
glapp som uppstår mellan uppfattning och teoretisk kunskap. Samtalspedagogiken motsvarar då ett tänkande på metanivå som Halldén och Pedersen m fl
talar om. Eleverna resonerar om sina uppfattningar på metanivån, eftersom de
resonerar om olika sätt att tänka. Då Platon lägger fram bevis istället för att
diskutera uppfattningar handlar det inte om olika sätt att tänka, utan om fastställda ståndpunkter, dvs de av eleverna framlagda uppfattningarna som har
klarat den första prövningen. Även om skillnaden inte tycks vara så stor, finns
den där och bör tas i beaktande.
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För att överskrida doxa används samtalspedagogiken för att medvetandegöra
elevens uppfattningar och gynna inlärning av kunskapsstoff utifrån lärjungens
uppfattningar. Doxa betyder inte ett säkert vetande, episteme betyder att eleven
leds mot ett säkert vetande. Att överskrida doxa till episteme via dianoia betyder att elevens uppfattningar diskuteras i relation till kunskapsstoffet. Prövningarna av elevens uppfattningar leder eleven till ett för Platon säkrare vetande. Resonemangen sker på en metanivå i enlighet med begreppsbildningsforskningens syn på detta. Enligt traditionell tolkning anses noesis omfattas av dianoia och episteme. När lärjungen behärskar dessa två har hon uppnått noesis.
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Figur 3 - Pedagogik i fyra steg som leder till noesis

Platons definition av doxa är ”Opinion: Conception which is open to persuasion
by reason, fluctation in reasoning, the thinking which leads to reason to the
false as well as the true”579 Episteme definierar han som ”Knowledge: conception of the soul which cannot be dislodged by reasoning; ability to conceive one
579
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or more things which cannot be dislodged by reasoning; true argument which
cannot be dislodged by thinking”580, och Noesis definierar han som ”Intuition,
the starting point to knowledge.”581 Att Platon ser intuitionen som startpunkten
för kunskap kan te sig märkligt, då han tidigare talar om kunskap i två betydelser, episteme och dianoia. Detta skall ses i ljuset av att han skiljer på sann
och falsk kunskap. Den falska bedrägliga kunskapen är beroende av sinnevärlden, men den sanna finns i idévärlden och endast där. Denna kunskap når
man genom intuitionen. Uppdelningen av pedagogiken i figuren är sammankopplad med tankenivåerna I figuren är överskrida doxa steg ett, dianoia steg
två och episteme steg tre. Noesis motsvarar pedagogikens fjärde steg.
*
Noesis innehåller också en pedagogik. Platon menar ju att intuitionen är kunskapens startpunkt582. Något man inte kan uppnå förrän man uppnått noesis.
På vilket sätt kan man då se de här fyra stegen i dialogerna? De flesta av
dialogerna inleds med att deltagarna är på doxa-nivån. Utfrågningen som
Sokrates påbörjar har till syfte att få dem att överskrida doxa för sedan uppnå
episteme. Han utgår från deltagarnas uppfattning och lägger fram ny kunskap
som förväntas läras in. Invävt sker en diskussion om lärjungarnas uppfatt–
ningar, vilka sedan prövas i relation till den nya kunskapen som Sokrates
lägger fram.
Ett exempel är hans samtal med Anytos i Sokrates försvarstal, i vilket
Sokrates frågar Anytos: han kan veta om detta är gott eller ont, som han är
fullkomligt obekant med? Anytos menar att han visst kan veta att sofisterna är
onda och att han mycket väl kan vara arg på dem utan att ha träffat dem.
Sokrates lägger fram ny kunskap i form av en fråga som skall leda till att
Anytos börjar att tänka och komma till insikt. Genom frågandets form talar
han om för Anytos att denne inte kan veta något om sofisterna, eftersom han
aldrig har träffat dem. Han ger Anytos en antydan om det felaktiga i dennes
resonemang.
Genom prövning av lärjungens föreställning om någonting förväntas lärjungen få kunskap genom förnuftet. När detta sker befinner sig lärjungen på
dianoianivån. Det är då som lärjungen kan skaffa sig teoretisk kunskap, dvs
komma upp på episteme-nivån. På den nivån för Platon vetenskapliga resonemang. Någon dialog som uppvisar att Platon genom sin pedagogik låter
Sokrates föra ett resonemang med lärjungen eller med någon sofist på noesisnivån finns inte. Däremot kan man finna några dialoger i vilka man kan ana att
Sokrates befinner sig på den nivån, exempelvis i Gästabudet i vilken Platon använder kärleksguden för att få fram sin filosofi. Noesis innebär att individen
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har gått igenom alla steg som bidrar till att hon på egen hand kan gå vidare och
börja studera idévärldens fenomen.
För Platon är intuitionen startpunkten för kunskap, vilket i ljuset av de
andra kunskapsformerna som framträder i hans dialoger betyder att han värderar kunskap olika. Tolkningarna av dialogerna visar också att han har olika
uppfattning av vad inlärning är. Den kunskap som utgår från intuitionen är
emellertid den sanna. Men det är inte möjligt att uppnå den sanna kunskapen
utan att först brottas med de andra kunskapsformerna. För att kunna förstå
intuitionen hos Platon krävs att man förstår grottliknelsen. Den har jag använt
mig av för att illustrera pedagogiken i dialogerna och hur den hör ihop med de
olika tankenivåerna (se figur 3). Många har använt sig av den för att förklara
hur Platon illustrerar hur en individ går från mörker till ljus, från okunnighet
till upplysning. Jag tror inte, liksom de flesta andra, att det var någon tillfällighet som gjorde att Platon använde sig av grottliknelsen som metafor för
att erbjuda förståelse för sin idélära. Jag ser det däremot som möjligt att koppla ihop metaforen med den verklighet som han upplevde. Det är också möjligt
att koppla ihop metaforen med hans syn på mimesis. Han använder sig av
skuggan som metafor både i sitt resonemang om mimesis och om idévärlden.
För Platon är mimesis endast en bild av existensen, t o m, en falsk bild.
Mimesis är inte existensen. För Platon är verkligheten rationell, vetenskaplig
och logisk eller också ingenting, menar Havelock583. Till viss del och i det här
sammanhanget, kan jag ansluta mig till Havelocks slutsats. Platons liknelser,
förklaringar och användning av symboler har ofta en rationell karaktär. Men
när det gäller den del av verkligheten som innefattar gudarna och gudatron
brister Platon i både rationalitet, vetenskaplighet och logik - åtminstone i nutidens mening av begreppen. I ljuset av detta är inte Platons världsbild så kategorisk som Havelock menar att den är.
Grottliknelsen har mycket att göra med Platons syn på mimesis. Genom att
studera kopplingen till mimesis är det möjligt att få en uppfattning om noesis
och dialektikens karaktär. Platon ser mimesis som en skuggbild av verkligheten. Han talar om mimesis som komposition och imitation av andras tal och
gester, men också om mimesis584 som skuggbilder (fantasibilder) på samma sätt
som med skuggorna på väggen i grottan585 och menar att den mimetiska konsten
är långt ifrån sanningen.
Then the mimetic art is far removed from truth, and this, it seems, is the reason why
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it can produce everything, because it touches or lays hold of only a small part of the
object and that a phantom, as, for example, a painter, we say, will paint us a cobbler, a carpenter, and other craftsmen, though he himself has no expertness in any of
these arts, but nevertheless if he were a good painter, by exhibiting at a distance his
picture of a carpenter he would decieve children and foolish men, and make them
believe it to be a real carpenter.586

För att någorlunda kunna förstå Platons syn på mimesis som en skuggbild,
behöver man ha läst och tolkat grottliknelsen, som han berättar i Statens sjunde
bok. Skuggorna Av de verkliga människorna som syns på väggen i grottan, är
för fångarna deras verklighet. Eftersom de aldrig har varit utanför grottan,
uppfattar de skuggorna som verkliga varelser, dvs som endimensionella och
svarta som rör sig utmed väggen.
Frågan jag ställer här är vad det är för värld som Platon gestaltar och nygestaltar. Svaret kan endast utgå från en nygestaltning som sker genom att läsa
grottliknelsen. Han förmedlar, som jag ser det, konturerna av en värld i en
liknelse som öppnar för många tolkningsmöjligheter på många plan. Den vanligaste tolkningen är att Platon förmedlar sin egen teori om vägen från sinnevärlden till idévärlden. Här handlar det om hans syn på mimesis, dvs på vilket
sätt mimesis kan sägas stå för något verkligt eller inte. Han talar om sanning
och menar att mimesis är långt från en sanning, att den endast är en skuggbild
av det som avses att skildras i ett poem. Han menar att skuggbilden lurar barn
och dåraktiga män att tro att det som skildras är något verkligt. Till skillnad
från Aristoteles´ syn på mimesis, tycks han inte se att mimesis förmedlar det
allmängiltiga587.
Fångarna i grottan som ser skuggorna som sin verklighet måste uppfatta
varelserna som skuggorna visar som föränderliga då de är vidsträckta på morgonen och på kvällen och under dagen mer eller mindre korta och ihoptryckta.
I grottliknelsen vet inte fångarna i grottan att solen är upphovet till förekomsten av skuggorna och att det är solens läge som förändrar dem. Därför måste
fångarna rimligen tro att det är varelserna som förändrar form. Om begreppen kan liknas vid skuggor måste då inte begreppen förutom att vara en förenkling, också vara en förvrängning av verkligheten med hänvisning till
skuggornas föränderlighet? Om grottliknelsen fortfarande används som utgångspunkt går det att påstå att solljuset är detsamma som de perspektiv vi anlägger, och att begreppen blir relativa, precis som exempelvis filosofen Henri
Bergson säger588. Logiskt tänkt, skulle alla olika perspektiv tillsammans ge en
586 Staten
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sann bild av verkligheten. Men eftersom skuggorna inte är rymdskapande och
därmed inte visar hela föremålet utan mestadels en förvrängning av det är
detta inte möjligt.
Var hamnar då individen om hon vill ha en sann bild av verkligheten? När
hon inte kan fånga bilden utan den hela tiden glider ifrån henne? Begreppen
hjälper henne i och för sig att förstå verkligheten på samma sätt som andra
individer förstår den. Hon förstår däremot inte verkligheten i dess mångfald
med hjälp av endast begreppen. Hon måste snarare, med hjälp av dem, försöka
konstruera verkligheten utöver vad begreppen. Hur är detta överhuvudtaget
möjligt?
Genom Platons syn på mimesis och hans grottliknelse är det möjligt att förstå hans sätt att se på kunskap. Den kunskap som intuitionen ger upphov till är
vishet, vilket skiljer sig från förnufts- respektive teoretisk kunskap. Ju närmare
grottöppningen individen kommer desto mer av världen utanför ser hon. Detta
kan man tolka som att kunskap på dianoia och episteme-nivån bidrar till att individen förstår mer och mer vad som finns inom idévärlden, men att hon inte
funnit den sanna kunskapen.
Platons kunskap är kopplad till olika tankenivåer hos en individ. Det vill
säga, en viss typ av kunskap är endast möjlig att uppnå om man befinner sig på
en speciell tankenivå. Han kopplar alltså på så sätt ihop vilken kunskap om
världen en individ har möjlighet att uppnå mot bakgrund av hennes intellektuella utveckling. Det här går att tolka på två sätt, det ena är att Platon har en
dogmatisk syn på individens inlärning och det andra är att han har en högt
utvecklad pedagogik, förvisso delvis linjär och manipulerande, men vilkens
syfte är att åstadkomma intellektuell autonomi hos lärjungarna. Det dogmatiska
i hans syn på individens inlärning gäller främst den intellektuella autonomin,
att den inte kan uppnås förrän efter många års studier. Platon menar att inte
någon klarar av att uppnå noesis förrän i femtioårsåldern. Nutida forskning
inom inlärningsområdet visar att förändrad omvärldsuppfattning, som i och
för sig inte kan jämställas med uppnåendet av noesis, kan uppnås i nästan
vilken ålder som helst, utifrån den utvecklingsnivå individen befinner sig på.
Det handlar alltså om en kvalitativ inlärning och inte någon kvantitativ. Det
dogmatiska ligger i att han uttrycker att en förändring hos alla individer gäller
samma sak, en upplysning om ideérna och dess oföränderlighet. Vad som gör
att man kan tolka hans pedagogik som högt utvecklad är att han tror att det är
möjligt med intellektuell autonomi och att pedagogiken kan användas för att
uppnå ett sådant syfte, samt att vägen till denna autonomi inte ser likadan ut för
alla. Platon levde under en tid då många var okunniga, en tid då de flesta var
uppfostrade genom att få myter berättade för sig och ta till sig de budskap om
världen de förmedlade, en tid då människor trodde på gudar, offrade till dem
för att inte få skördar förstörda eller för att få ett gott liv, en tid då alla hade
sin plats och hade svårt att förändra sitt liv. Att överhuvudtaget tro att indivi-
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den kunde nå högre, genom en annan människas försorg och nå så högt som
förvärvandet av intellektuell autonomi är en bedrift. Även om naturfilosoferna, sofisterna och Sokrates till viss del banade vägen för denna insikt hos
Platon.

Existentiell erfarenhet och tänkande
Inget tänkande kan utvecklas utan existentiell erfarenhet. Förändrad omvärldsuppfattning är en av förutsättningarna för att intellektuell autonomi skall kunna
uppnås. Tolkningarna av speciellt dialogen Gästabudet och de övriga tolkningarna i avhandlingen visar att det krävs en kombination av en existentiell
erfarenhet och en kognitiv tankeakt för omvärldsuppfattningen hos en individ
skall kunna förändras.
Då jag tolkar att Platons skrifter uttrycker en pedagogik som utgår från
existentiella frågor försöker jag i det här avsnittet skissera hur en läsare kan
rekonstruera den livsfilosofiska tolkning som hon gör under första läsningen
och fram till den sista historiska läsningen. Jag tänker svara på frågan - hur
kan en läsare nå en förändrad omvärldsuppfattning genom sina studier av
Platon och hans pedagogik? Detta för att påvisa att Platons skrifter är skrivna
på ett sätt så att de kan uppmuntra denna typ av lärande.
Den första läsningen av Gästabudet som handlar om Kärleken (Jag skriver
kärleken med versal eftersom den betraktas som en gud i dialogen utom när
jag skriver om kärleken utifrån ett nutida perspektiv då jag skriver den med
gemena) kan ge upphov till att läsaren fascineras av språket och fantasirikedomen. Kärlek är en existentiellt viktig företeelse som appellerar till läsarens
känsla. Utifrån den existentiella upplevelse läsaren har av kärlek kan innehållet
förstås genom identifikation och utifrån egna erfarenheter av och den för
läsarens tid allmänt accepterade uppfattningen av vad kärlek är. Förståelse
bygger då på en subjektiv upplevelse, inte på vad Platon ville visa och få läsaren att förstå.
Under den andra gestaltande tolkningen kan en läsare göra tolkningen att
dialogen handlar om olika sexuella uttryck: det homosexuella, det heterosexuella, det gudomliga, det jordiska och det filosofiska uttrycket. Det gudomliga och det filosofiska uttrycket för Kärlek är det högsta, enligt Platon genom
Sokrates.
Deltagarna samtalar med varandra och bestämmer sig för att hålla var sitt
lovtal till Kärleken. Alkibiades, Sokrates kärlek, stör sammankomsten genom
att komma in kraftigt berusad. En tolkning man kan göra är att Platon valde
detta avbrott i dialogen, för att åstadkomma en pikant utfyllnad. Hans val kan
ha varit medvetet. Men genom att välja Alkibiades kan Platon ha velat att få
fram ett budskap. Min gestaltande tolkning var att Platon valde att föra in
Alkibiades, Sokrates´ kärlek, och låta honom vara kraftigt berusad och till råga
på allt vara ganska oförskämd, för att på så sätt bilda en kontrast till de lovtal
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som nyligen hållits. Det är ett avbrott som skulle kunna tolkas som ett sätt av
Platon att poängtera att Kärleken har sina avigsidor.
För en läsare kan förståelsen som utgår från en subjektiv upplevelse ändras
till en förståelse av att Platons intention var att påvisa att Kärleken har många
uttryck och att den inte får nedvärderas.
Mellan den första och den andra tolkningen av Gästabudet kan förståelsen
förändras för läsaren från en subjektiv förståelse till att bli en begreppslig
förståelse som bygger på ett filosofiskt tänkande vilket innebär att ett begrepp
kan definieras på olika sätt och att alla sätt är relativt jämbördiga, Det finns
emellertid en definition som kan anses vara den rätta. Den traditionella
tolkningen av vad Gästabudet handlar om är frågan om hur Kärlek definieras.
Förståelseförändringen innebär att det sker en omskapelse från en intuitiv
uppfattning till en förståelse på metanivå. Vilket betyder att läsaren hamnar på
en metanivå.
Skillnaden mellan läsarens sätt att tolka Gästabudet historiskt och naivt och
gestaltande å den andra sidan är att läsaren under den sista läsningen fokuserar
på andra inslag än under de tidigare båda tolkningarna. Det är inte längre lika
intressant att tolka vilken typ av kärlek eller sexualitet som framträder. Nu är
det intressant att tolka Kärleksgudens karaktär och uppgifter. En annan skillnad är att läsaren under denna tolkning kan tolka i relation till Platons filosofi,
inte så mycket i relation till kärleken i allmänhet. Trots detta har läsarens egen
existentiella erfarenhet av kärleken stor betydelse under de olika tolkningarna.
Speciellt om läsaren förändrat sin egen syn på kärlek. Hon kan ha träffat en
partner eller ha fått barn.
I originaltexterna står kärleken för Eros589. Platon talar alltså inte enbart om
kärleken som själslig utan också som kroppslig i samband med odödligheten.
Platon vill, som jag ser det, visa oss att kärlek är någonting mer och tidslöst än
den kroppsliga kärleksakten, inte att denna inte alls existerar eller inte bör
existera. Filosofen Mats Rosengren har i Psychagogia kommit fram till samma
slutsats om Eros i sin analys och tolkning av Faidros som jag om kärleken i
Gästabudet. Platon menar att Eros förvrider omdömet och får dem att skada
sig genom oförnuftigt bruk av sinnliga njutningar, men att Eros inspirerar till
den högsta formen av vanvett. Rosengrens slutsats är följande:
Platon fördömer aldrig den fysiska kärleken i sig, han förkastar endast den själ som
låter sig förslavas under sitt erotiska begär: tygellösheten men inte erotiken utgör för
Platon hotet mot tänkandet.

Att så många tolkare av Platon talar om den platonska osinnliga kärleken kan
bero på att de har koncentrerat sig på gossekärleken och homosexualiteten.
Platon visar genom den behärskning och avhållsamhet han ger Sokrates att
589
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denna typ av kärlek är högre därför att den är i avsaknad av kroppslig aktivitet. Inte minst förmedlar Platon denna sin syn genom Alkibiades tal i Gästabudet.
*
Från den första läsningen av Gästabudet till den sista har det alltså i den
skisserade utvecklingen skett en förändring av läsarens uppfattning av kärlek
och därmed av hennes syn på tillvaron i sin helhet, därför att synen på kärlek
har förändrats. Det som var viktigt innan är det inte längre och det som inte
var viktigt tidigare har nu blivit det. Det viktigaste är att individens historia
omvärderas, liksom hennes framtid590. Detta motsvarar kunskapsinhämtandet då
en insikt leder till en förändrad syn på ett fenomen och kan förändra en
individs omvärldsuppfattning.
Om läsaren tidigare inte har läst Platons skrifter kan hon troligen inte tolka
dialogen som hon gör efter att ha lärt känna Platons skrifter och heller inte
uppfatta hans filosofi i Diotimas tal om Kärleken. Det troliga är att hon inte
heller kan uppleva det nya barnet eller samvaron med den nya partnern på
samma sätt om hon läst Platon.
En förändrad omvärldsuppfattning kan uppfattas vara något positivt och är
ofta det i meningen att den bidrar till att individen ser klarare. Klarseende kan
emellertid även innebära desillusion, vilket kan vara en smärtsam upplevelse
Kanske vi alla gärna vill leva kvar i tron att kärleken är som den bild vi har
och har fått förmedlad. Bilden av den stora kärleken som saknar tillstymmelsen till problem. Ett barns födelse kan vara omvälvande i både positiv
och negativ bemärkelse. Kärleken till barnet innebär inte endast lyckokänslor.
Det är stora bekymmer, stor oro och ett stort ansvar. Bilden av lyckan att få
barn kan förändras och få föräldern att förstå att kärleken till det omfattar fler
dimensioner. Det är dock viktigt att poängtera att det inte är så att individen
förstår rätt när omvärldsuppfattningen förändras utan att hon förstår en
företeelse eller ett begrepp annorlunda mot vad hon gjorde tidigare.
Szlezák skriver i Platon och läsaren att läsaren för in sig själv i det han läser
och detta är speciellt tydligt när det gäller Platon.
[...] Diskussionen om det rätta sättet att läsa Platon är ytterst en diskussion om
läsaren och hans förhållande till det han läser. Att vi som läsare inte kan abstrahera
från vårt eget jag, att vi inte kan sätta vår egen mångfaldiga villkorsbundenhet ur
kraft och att vi följaktligen själva utgör en viktig faktor i läseprocessen gäller för alla
typer av läsning och medges av alla. Men hos Platon tillkommer den omständigheten att läsaren, såsom inledningsvis nämnts, nästan oundvikligen får en känsla av
att inte vara åskådare till, utan på ett svårdefinierat sätt också deltagare i det
tankeutbyte han bevittnar; denna känsla påverkar givetvis i sin tur läsarens reaktion
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inför textens innehåll. [...]591

Vad kan man då dra för slutsats av detta när det gäller en individs förändrade
omvärldsuppfattning? Att Platon mer än andra tänkare bidrar till att denna
förändring sker i mötet med läsarens delaktighet och existentiella känsla.
Szlezák konstaterar att det tydligen är meningen att ”[...] vi skall reagera på
Platons dramer med hela vårt väsen och inte bara med det analyserande förståndet.”592 Detta skulle betyda att det inte är möjligt att läsa Platon utan att
förändras som människa, inte ens om man läser och tolkar honom i forskningssyfte. Vad innebär t ex en annorlunda förståelse av kärleken för att en individ
skall kunna nå förändrad omvärldsuppfattning?
För läsaren kan omvärldsuppfattningen förändras av hennes syn på kärleken
pga att hon läst Platons skrifter och samtidigt förändrat sin syn på kärleken av
andra skäl. En kombination av läsningen av Platon och en individs existentiella
erfarenhet av kärlek leder fram till den annorlunda tolkningen.
Den pedagogiska processen förutsätts kunna leda till förändrad omvärldsuppfattning endast om den immanenta pedagogiken medvetandegörs genom reflektion. Har läsaren medvetandegjort några immanenta budskap eller någon
immanent pedagogik som råder om kärleken i vår tid? Har hon blivit medveten
om vilka budskap hon ständigt påverkas av genom litteratur, TV-serier, debattprogram och frågespalter i tidningar t ex om hur det är att ha barn.
Det är min uppfattning att läsningen av Platons dialog Gästabudet bidrar till
att läsaren blir medveten om immanenta budskap, samt medveten om att hennes
medvetna tanke om vad kärlek till t ex ett barn är och/eller hur det skall (bör)
vara mellan två människor, inte stämmer med de budskap som förmedlats
genom olika medier, litteratur och genom det sociala umgänget som immanent
pedagogik. Dessa budskap innebär att föremålen för läsarens kärlek aldrig kan
leva upp till den uppfattning som hon har av hur det skall vara.
Egentligen gäller budskapet i Gästabudet inte kärleken mellan man och
kvinna, utan kärleken till filosofin. Det innebär skapande pedagogik på den
tredje nivån. (se kapitel sex) Detta budskap överskrider de tydliga budskapen
man ser de första gångerna. Platon använder deltagarnas olika definitioner av
Kärleksguden som metaforer för att få fram någonting annat, nämligen sin
filosofi, genom det slutliga talet av Sokrates som delger deltagarna Diotimas
tal. Kärleken till filosofin är för Platon den enda vägen en människa kan gå om
hennes själ skall få vingar. Men det är också en kärlek som är nära förbunden
med altruistisk kärlek och en kärlek som kan sättas in ett större sammanhang
och i ett längre tidsperspektiv. Kärleken till dem som existerat tidigare och till
dem som kommer efteråt.
591
592

Szlezák 1999, s. 15.
A.a., s. 16.

260

Med rätta kan man dock ställa sig frågan vad hennes existentiella upplevelse
av kärlek har med saken att göra om Gästabudet ändå främst handlar om
Platons filosofi? En förändrad omvärldsuppfattning kan ske genom en kombination av händelser. Det räcker inte med att utgå från det kognitiva tänkandet
för att få till stånd en förändring. Man måste även utgå utifrån den existentiella
erfarenheten. För att ha möjlighet att lära sig ett nytt begrepp och dess vetenskapliga förklaring är det alltså viktigt att begreppet kan förbindas med en
existentiell erfarenhet hos individen. En sådan slutsats får pedagogiska konsekvenser. Att det blir viktigare för en lärare att tillåta och ta hänsyn till elevernas existentiella frågor, problem och insikter.
Platon kan vara till hjälp för att få svar på frågan hur detta skall gå till.
Läraren kan ställa in riktningen på samma sätt som Platon låter en av Sokrates
samtalspartners göra när han i dialogen Laches säger att var och en som
kommer riktigt nära Sokrates, tvingas att redovisa hur han lever nu och hur
han tidigare har levat sitt liv.
En läsare av Platon kan tvingas börja titta på hur hon ser på sådant han tar
upp i dialogerna, exempelvis tro, kärlek, rättvisa, döden, livet efter detta och
försöka rekonstruera hur hon har sett på det tidigare och ser på det nu. Genom
läsningen av Platons skrifter börjar läsaren att omvärdera sina uppfattningar
och därmed sitt liv och kan börja förstå sin egen livshistoria.
Platons pedagogik handlar om individen själv och hennes väg till upplysning.
När man studerar pedagogiken i Platons skrifter når man till slut en punkt då
den upplevs gå in i filosofin, därför att det handlar om eget ställningstagande
efter prövning av olika definitioner. Men i själva verket är det inte pedagogiken som går in i filosofin utan det är individen som har medvetandegjorts
och frigjort sig från andras påverkan. Pedagogik förknippas med påverkan av
en lärare eller av immanent pedagogik, därför att den utbildning vi alla
genomgår har till syfte att formera medborgarna i fas med samhällssystemet.
Det är lätt att tro att allt studerande är förbundet med påverkande krafter
utifrån. När det inte längre förekommer någon påverkan är det lätt att sluta
kalla den inlärning som sker för pedagogik och börjar att kalla det för filosofi
istället. Som jag ser det är det en illusion att tro att all pedagogik är påverkan
och att den inlärning som sker genom egna studier, på vetenskaplig nivå är
filosofi. Vad pedagogiken gör är att den ändrar form. Som jag ser det, finns
det bara ett sätt att nå en förändrad omvärldsuppfattning och det är att bli
medvetandegjord om sina föreställningar. Detta var Platons mål även om man
så här i efterhand ser att han inte själv helt och hållet lyckades att bli medvetandegjord och frigjord. Han var alltför fast i samtidens föreställningar om
världen för att kunna lyckas. Knappast specifikt för Platon, utan något som
han delade och delar med de flesta andra. Men han visar att det är möjligt att
bryta sig ur sin fastlåsthet, genom att han själv kunde tänka sig något utöver
föreställningarna. Pedagogiken i Platons skrifter går ut på att få deltagarna att
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börja tänka själva, att frigöra sig från sina föreställningar och nå visheten
genom pedagogik som påverkan. Jag har svårt att se att den nivå då individen
får kunskap om det sköna inte handlar om någon form av förändrad omvärldsuppfattning. Allt går ut på att frigöra sig från det jordiska, det sinnliga, det
föränderliga och se den högsta dygden och den sanna kunskapen. Att uppnå en
nivå där det handlar om ett eget seende och inte ett seende genom andra
människors ögon.

De fyra huvuddragen i Platons pedagogik
Arbetet med Platons skrifter i syfte att analysera och tolka hans pedagogik med
utgångspunkt från två kontrasterande pedagogiska processer, pedagogik som
påverkan och den pedagogik som leder mot förändrad omvärldsuppfattning,
har lett till att pedagogiken kan sammanfattas i fyra huvuddrag: förberedelse,
förändring, frigörelse och vishet (fullkomlighet). En livslång process men
också en livsöverskridande, i vilken visheten (fullkomligheten) varar i all evighet. Det är inte möjligt att säga så mycket om den sista stationen i själens tillvaro. Kanske för att Platon inte utvecklar den. Det viktigaste i hans pedagogik
är som jag ser det, det här slutmålet. I ljuset av detta mål, blir de tre tidigare
delmålen förståeliga.
Med utgångspunkt från tidigare forskning om hans pedagogik är det lätt att
tro att dessa fyra huvuddrag motsvarar fyra steg. Till viss del gör de det. Men
det överraskande är att de inte gör enbart det. Fullkomligheten känns igen hos
och karaktäriserar hans filosofi och den kan sammanfattas med ett begrepp:
oföränderlighet. Därför är det lätt att tro att också pedagogiken måste karaktäriseras på samma sätt, då filosofi och pedagogik oftast har förbindelser med
varandra vad gäller människosyn, samhällssyn mm.
Under vägen till visheten (fullkomligheten), tillåter dock Platon en hel del.
Han inser t ex att vägen dit tar olika lång tid, ser olika ut mm, beroende av var
lärjungen startar, vilken personlighetstyp hon är, hur orättfärdig hon är, osv.
Nutidens motto att utgå från elevernas förutsättningar kan man se även hos
Platon.
De fyra huvuddragen har alltså inte enbart ett linjärt förlopp. Förberedelse,
förändring, frigörelse och vishet går in i varandra under många tillfällen i en
människas liv. Det handlar om ett lärande som inte ständigt är av revolutionerande karaktär, utan handlar mer om små men avgörande förändringar för en
enskild individ. Lärjungen går från klarhet till klarhet.
Samspelet mellan förberedelse, förändring och frigörelse skapar vishet. De
tre första huvuddragen utgår från en triad i vilken de interagerar med varandra. Visheten ser jag som en ring som omsluter triaden. Detta för att poängtera
att vishet aldrig kan uppnås utan någon av dessa begrepp.
Hos Platon kan det se ut som om förberedelsen fram till en viss tidpunkt i
individens liv inte samspelar med de andra med tanke på att processen peda-
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gogik som påverkan är så omfattande. Men eftersom hans metoder, exempelvis
berättandet stimulerar skapandet hos individen, finns förändringen och frigörelsen med.
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Epilog
Många beskriver sin väg från den första undran till en färdig avhandling att de
har gjort en intellektuell resa. Jag vill hellre säga att arbetet med att analysera
och tolka Platon och hans pedagogik har skapat en dörr till området som
uppmuntrar sökandet efter intellektuell autonomi. I många år, från 20-årsåldern och framåt har jag haft en dröm som har återkommit med jämna
mellanrum. Den har handlat om att jag är inne i en stor lägenhet eller ett stort
hus med stora rum och dubbla utsirade dörrar. Ibland har dörren öppnats i
rummet bakom den har det funnits massor av böcker. Oftast har böckerna
varit gamla, skinnbeklädda och lite dammiga. Jag har aldrig gått in i rummet,
därför att jag har vetat att jag inte har haft tillträde. För en tid sedan drömde
jag den igen, men då är jag inne i rummet och jag kan gå från rum till rum
som ligger i rad. Alla böcker är borta. Istället är rummen möblerade. I mitten
finns ett område som är inglasat, men det finns inte någon dörr. Jag kan se in i
området och upptäcker att det inte finns någonting där. Min tolkning av
drömmen är att jag inte längre skall söka kunskap ur andras verk eller förlita
mig till dem, utan söka min egen kunskap och förlita mig till mina egna tolkningar. Men att jag ännu inte vet hur jag skall komma in.
Läsningen och arbetet med Platon har alltså skapat en dörr, dock utan nyckel
till hands, till det inglasade området, till ett självständigt intellektuellt skapande
som jag förhoppningsvis någon gång i framtiden kan uppnå genom att jag får
möjlighet att låsa upp dörren och gå in.
Min syn på pedagogik och inlärning har förändrats genom att tolka Platons
dialoger. Inlärning skall ske i det ögonblick man studerar, vare sig man läser
en bok, skriver en uppsats, bevistar en föreläsning eller samtalar med någon
annan. Inlärningen skall ske här och nu, inte flera dagar efteråt. Det som sker
efteråt skall vara fördjupningen av det man har lärt in här och nu, som också
blir ett här och nu-ögonblick. Det starkaste intrycket Platons skrifter har gjort
på mig är nog att förståelsen, inlärningen, reflektionen, och uppkomsten av
frågorna faktiskt sker och uppkommer under den tid man sitter och läser, inte
före och inte efteråt, utan just i det ögonblicket man har boken framför sig och
blicken riktad mot det som står i den, då man har kontakt med sin existentiella
tillvaro och kognitiva existens samtidigt.
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English summary
Purposes and aims
My initial attitude before commencing this study was that, since earlier
research into Plato’s pedagogics was based on a philosophical outlook, it could
not be utilized here. What separates a philosophical study from a pedagogic
one is that the learning process usually does not transpire clearly in the
former. Furthermore, earlier research focuses on Plato’s educational-political
attitudes. Therefore my initial understanding of the subject was not based on
this research, but on pedagogics in general and on various educational
processes in particular. One reason why I have read Plato in this way has been
to discover what patterns may arise if he is viewed from a pedagogic angle.
I have not read or interpreted Plato’s dialogues in the original Greek. Of
course this too, in view of discrepances between the various translations that
give rise to differing interpretations, has had certain implications. Therefore,
where the translations differ, I have turned to the Greek text for the meanings
of individual words, for the context and essential drift of meaning.
As to whether it is Plato or Socrates who is to be regarded as responsible for
the ideas, thoughts and teaching methods presented in the Dialogues, there have
been many options. For myself, I regard their author as expressing Plato’s
personal values.
The main purpose of the thesis is:
– on the basis of an analysis and interpretation of Plato’s Dialogues, to
describe his personal characteristics and his pedagogic reality, and at the same
time, on the basis of these descriptions, to analyse and interpret his teaching
methods as a result of two different pedagogic processes
This main aim divides in turn into three subordinate ones:
– to describe Plato’s pedagogic reality, so as to distinguish what is specific to
him relative to the character traits I have constructed in my analysis and
interpretation of the Dialogues
– to analyse and interpret Plato’s teaching methods on the basis of two
pedagogic processes: first, education as a means of influencing others, and
secondly, the modification of the pupils’ view of the surrounding world. In this
way I have tried to increase our understanding of how the teaching process
functions in Plato's writings, the concepts ’immanent pedagogics’, ’philo-
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sophical pedagogics’ and ’changed view of the world’ being comprised therein
as a single whole.
– to find out what was Plato’s ultimate purpose as a teacher.

Problem areas and questions
A first reading of Plato’s writings revealed three areas that seemed likely to be
of interest for further study. The first of these focuses on what kind of
pedagogic reality Plato was living in. The focus of the second area is the
writing of his Dialogues, above all in what way they reflect his personality and
what kind of a picture their texts give of his environment. As to the third
problem area, the main focus here is on how the Dialogues’ structure and
topics provide a locus for a pedagogic at once implicit and explicit.
The questions posed by the thesis are as follows:
What does Plato’s pedagogic reality look like, as discernible from his Dialogues’ references to it?
What was Plato’s relation within the Dialogues to other contemporary educational trends and attitudes?
In what way does Plato’s constitution of his self appear?
What kind of a world-view does Plato present?
How do his teaching methods manifest themselves in the Dialogues? What was
their structure and how did they treat their topics?
Having drawn up these boundaries within each problem area, I have formulated six text-analytical interpretation issues, so as to clearly bring out the
questions of how the empirical material can be interpreted, thus making it
possible to find answers to the issues in question.
These text-analytical questions are as follows:
1. What influences was Plato exposed to?
2. How did Plato, using words as his weapons, fight for and over pedagogics?
3. In what way does Plato constitute himself in his narratives?
4. What interpretation do the dialogues place on reality?
5. What kind of pedagogics do his writings express?
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6. How far are pedagogics, in Plato’s writings, a way of influencing others and
in what way, and does his texts have the purpose of modyfying his readers'
view of their life circumstances?

Theoretical perspectives
For the purposes of my thesis I base it, on the one hand, on my pre-understanding of the Dialogues; on the other, on analytical models constructed on the
basis of Paul Ricoeur’s hermeneutic philosophy of history and on Ödman’s
concept of immanent pedagogics. Lastly, on my interpretation of immanent
pedagogics as having a twofold implication.
Ricoeur has inspired me to the extent that I adopt the same attitude to his
theory as I do to the source materials: i.e., by reading, interpreting and reformulating the meaning of his texts. I have not read Ricoeur with a view to
bringing out his interpretation or his way of understanding as presented in his
text; but have read him in order to, in dialogue with his way of understanding
arrive at my own interpretations. This dialogue enables me to focus on what
happens between myself and Plato’s text, "in front of the text" as Ricoeur puts
it. What happens then, and how I myself interpret it, does not therefore
necessarily agree with Ricoeur’s view of interpretation.
The choice of Ricoeur was not obvious from the beginning. It took me some
time to realise that his philosophy of history could supplement a more customary way of treating historical materials. Nor was it easy, in view of the
problems facing all classical research and study of ancient source materials
(which, furthermore, I did not read in the original Greek), to arrive at suitable
methods.
What chiefly makes Ricoeur’s hermeneutic philosophy of history, and more
especially his concepts ”constitution of self” and ”narrative identity”, so
applicable here, is that they enable us to bring out traits in Plato’s character,
and because certain criteria in the source criticism are inherent in Ricoeur’s
theory. Ödman’s concept of ”immanent pedagogics” has led me to search in the
Dialogues for such elements in them as can be seen in this light, and which may
have influenced Plato himself.
By using Ödman’s concept I assume that it is possible to arrive at an
interpretation of Plato’s pedagogic reality. I chose Ödman as having invented
that concept; a broader one, furthermore, e.g. than the theory of a hidden
curriculum, which above all is applicable to a classroom teaching situation.
Ödman’s concept can furthermore be applied in its relation to evident
pedagogics and metapedagogics (reflection).
While interpreting the Dialogues I have mainly drawn on Hans-Georg
Gadamer’s hermeneutic theory, notably his concepts of "fusion of horizons",
"effective-historical consciousness" and "application". Taken together, these
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make up the hermeneutic attitude that has governed my readings of Plato. I
also draw on Ricoeur’s "naive", "distanced" and "historical" interpretations.
In order to interrelate my own interpretations and get some order into them
I have used four analytical and interpretational models based on Ricoeur’s
"mimesis" concept and his theory of "narrative identity".

Interpretations
Chapter 4 shows my configuration - in Ricoeur's sense of the word - of the
pedagogic reality Plato lived in and how the pedagogic struggle of the fifth and
fourth centuries BC finds expression in his writings. My account of this
conflict in the Dialogues focuses on the official teaching policy, on Homer and
the sophists. The chapter also includes a discussion of Plato’s identity as a
narrator as it relates to this reality and how he presents himself in his
narrations in relation to Athenian living conditions.
Though a first reading yielded no definitive interpretations – much of the
information we have about Plato is unreliable and cannot be confirmed on the
basis of his texts – it did lead to a certain preliminary understanding of him
and his pedagogics and answered my questions as to what is susceptible to
penetration in greater depth.
My second reading was based on the teaching-as-influence theme, both as
Plato himself was exposed to it and as he himself influenced others via his
dialogues. I find that he was influenced by the democracy and by various
pedagogic and philosophical trends. Also that the dialogues present a highly
selective image of reality. His picture of the way people lived at that time does
not accord with what transpires from research into classical antiquity. Several
groups are excluded: women, slaves, metoics, the poorer class of citizens, etc.
As I have come to see it, the traits of Plato’s character – moral, intellectual
and social – as they appear in the dialogues suggest that he may have behaved
differently with the context.
In Chapter 5 I give an account of my readings of all the Dialogues, in respect
to their pedagogic aspect and in terms of way of presentation, communication
and interaction. Further, I present his teaching methods in respect to how the
Dialogues handle his subjects, and the nature of their message.
To begin with, the pedagogics in the Dialogues turn out to be rather
conventional and conservative. A distinction may be drawn between their
conversational, scientific and dialectical aspects.
The first is influenced by Socrates’ conversational method, albeit Plato has
adapted it to his own mode of teaching. His scientific teaching, deeply
influenced by the nature philosophers, follows a special pattern that requires
him to prove a number of formal theses. As to dialectics, his method is not
only a conversation in which the participants can jointly arrive at a truth. It
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also makes it possible to bridge over differences of opinion and open up minds
to a novel truth.
In Chapter 5 I also describe how the Academy’s activities may have proceeded.
My conclusion is that in all probability Plato used many different modes of
instruction. The Dialogues comprise many methods whose aim is pedagogic,
and that he, in his teaching, did not applicate them is improbable. They include
a common search for knowledge, lectures, the writing of Socratic dialogues,
narration, readings of other men’s’ works, learning philosophical doctrines,
critical thinking, exercises in self-insight and private conversations. Putative
subjects are mathematics, astronomy, ethics, justice, law, virtue and
moderation; and of course philosophy. Doubtless each pupil would have been
encouraged to think for himself, take the initiative and lead others.
Chapter 6 is about Plato’s creative pedagogics. Characteristic of my second
reading and interpretation in Chapters 4 and 5 is my focus on pedagogics as a
way of influencing others. One result of my first naive yet clear reading is the
extent to which Plato himself was influenced by family, society and various
pedagogic trends. My second reading enables me to see how he presented
himself and what interpretation he placed on reality in relation to the people
around him and to the culture influencing him. My interpretation and analysis
of the pedagogics in the Dialogues focus on the point that the way he presents
himself in them is manifested via the pedagogics they express. During my third
reading it is his creative pedagogy that comes into focus. This third reading
was based on the idea of the process that leads to a changed view of the world.
Here my interpretation modifies our prevailing image of Plato as a teacher.
What now comes into sight is his creativity and an educational attitude focussed
on changing a pupil’s whole way of thinking. The conventional aspect falls into
the background, in favour of a new creativity.
This element in his writing is found on three levels. At the first educational
level in the shape of stories (level 1), on the next level in the shape of
conceptual definitions (level 2). The third level appears only after many
readings and after a reader has become acquainted with Plato’s philosophy. I
describe these three levels by showing the various ways in which a reader can
interpret the Symposium.
In Chapter 7 I present and discuss my final interpretations. These maintain
that a particular line runs through Plato’s teaching, and that its goal is
intellectual autonomy and a change in the pupil’s whole view of the world,
fusing intellect with existential experience. This line shows that Plato teaches in
both a sensual and spiritual dimension and that these processes, though
contrasted, function in parallel. Plato uses pedagogics as a way of influencing
his pupil so as to help him to become intellectually autonomous. This shows
how Plato breaks with his culture and by so doing recommends solitude –
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something quite revolutionary in an age when the group, a strong sense of
community and of ”being one of Us” set its stamp on everyone’s mentality. An
interpretation of the Symposium shows how any change in world-view calls
for a combination of existential experience and thought.
Translated by Paul Britten Austin
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