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Nussbaums paraply 
Om reflektion, skrivande och läsande 

Malin Lööw 
 

”Vad är reflektion och varför ska vi reflektera?” Mina studenter 
ställer ofta den frågan. ”Det blir ingenting”, säger de. ”Jag försö-
ker men det blir ingenting. Jag vet inte hur man reflekterar och 
jag vet inte varför jag ska reflektera. Du ska lära mig”, säger de. 
Studenterna ska under de delkurser jag undervisar på – Idé och 
uttryck och Essä, i kreativt skrivande A vid Södertörns högskola 
– producera reflekterande texter kring sina egna texter och 
andras texter: kurskamraters och kurslitteraturen. Kurslitteratu-
ren är både akademisk och skönlitterär. De ska även skriva re-
flekterande texter som granskar den egna skrivprocessen samt 
formulera rationella argument som stödjer hur de tolkar skriv-
uppgifterna.   

Det mesta är tillåtet om de kan förklara hur de har tänkt och 
basera detta på rationella argument. Ofta verkar de behöva en 
bakgrund till vad reflektion kan vara för att våga ta steget och 
själva reflektera. Det finns en utbredd rädsla för att tänka fel. 
Många tycker också att reflektionerna som ska lämnas in med 
varje text känns onödiga. De vill koncentrera sig på ”de riktiga 
texterna”. Studenterna verkar skapa en inbördes hierarki bland 
sina texter och de texter som det reflekteras kring står ofta högre 
i rang än de texter som är rena reflektioner. Reflektionerna läm-
nas sedan pliktskyldigast in till läraren tillsammans med den 
riktiga texten: essäer eller noveller eller dylikt. Det verkar också 
finnas en uppfattning som säger att reflektionerna kräver mindre 
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fantasi och kreativitet. Reflektionens ställning verkar behöva 
stärkas.  

Syftet med följande essä är att skriva en reflektion om reflek-
tionen, i synnerhet den reflekterande texten. Skulle det kunna 
fördjupa förståelsen för vad reflektion kan vara inom högre ut-
bildning om man menar att reflektion kan vara en typ av analys, 
kritik, skönlitteratur och tolkning? Jag kommer att reflektera 
kring reflektionens relation till läsningen och skrivandet av 
skönlitteratur, inom högre utbildning i allmänhet och inom min 
undervisning i synnerhet. Som lärare i kreativt skrivande vill jag 
skapa en öppen lärandemiljö som uppmuntrar till heterogenitet 
och alstrar nya texter och nya reflektioner.  

I det följande kommer jag att försöka svara på de återkom-
mande frågor kring reflektion och kritiskt tänkande som uppstår 
i seminariesituationen: Vad kan reflektion innebära? Hur reflek-
terar jag? Varför ska jag reflektera? Vad ska jag reflektera över? 
Vad är syftet med reflektionen och vad kan resultatet av reflek-
tionen bli? Jag kommer alltså att reflektera kring reflektionen, 
hur den kan förklaras för studenter och vilken dess funktion är i 
högre utbildning. Jag kommer att utgå från den amerikanska 
filosofen Martha C. Nussbaums verk Cultivating Humanity och 
hennes idéer om reflektion och narrativ fantasi.1 Andra tankar 
om reflektion så som de framställs av Stephen Baker i The Fic-
tion of Postmodernity kommer att diskuteras i samband med 
Nussbaums teorier.2 Susan Sontags tankar om förhållningssätt 
till reflektion, tolkning och analys samt reflektionens, konstens 
och omvärldens innehåll kommer att avsluta essän.3 
 

                                                                               
1 Martha C. Nussbaum, Cultivating Humanity. A Classical Defense of Reform 
in Liberal Education (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1997). 
2 Jean-François Lyotard, The Postmodern Condition. A Report on Knowledge, 
citerad i Stephen Baker, The Fiction of Postmodernity (Edinburgh: Edin-
burgh University Press, 2000). 
3 Susan Sontag, Konst och antikonst, övers. Erik Sandin (Stockholm: Pan 
/Norstedts, 1969). 
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Reflektionens ansikten  
I Cultivating Humanity beskriver Nussbaum tre kapaciteter som 
krävs för att man ska bli en förnuftig och empatisk medborgare. 
Den första innebär att man kritiskt granskar och reflekterar över 
sig själv och de egna traditionerna. Den andra kapaciteten inne-
bär att människan ska se sig själv som en världsmedborgare. Den 
tredje kapaciteten, narrativ fantasi, innebär att människan behö-
ver kunna leva sig in i hur andra lever och förstå andras histori-
er.4 Det verkar finnas en tydlig koppling mellan att bemästra 
reflektionen, det vill säga berätta om sin tolkning kring berättel-
serna och omvärlden, och att berätta berättelser som skildrar 
omvärlden.  

Om en uppfattning är nedärvd och blivit en oreflekterad vana 
accepteras den inte av Nussbaum. Den nedärvda uppfattningen 
är inte i sig något problem men den måste, enligt Nussbaum, 
prövas med rationella argument. Det finns metoder att använda i 
reflektionen. De rationella argumenten måste stödja de i övrigt 
vanemässiga och traditionella uppfattningarna.5 

Stephen Baker skriver om reflektion och fiktion och ger föl-
jande exempel på vad reflektion kan vara. Han likställer fiktion, 
skönlitteratur, med reflektion och betonar vikten av ett reflekte-
rande omdöme. Ett sådant reflekterande skeptiskt omdöme 
behövs eftersom det finns religioner, politiska ideologier och 
annat som presenterar givna sanningar, lagar och regler för det 
tänkande subjektet.6 Det verkar rimligt att anta att vanor och 
traditioner kan innehålla sådant som betraktas som sanning och 
lagar samt regler för tänkandet och det tänkande subjektet. 
Nussbaum påpekar att vanor och traditioner bör prövas med 
hjälp av förnuftiga argument.7 

Reflektionen kan enligt Bakers exempel ha en integrerad ifrå-
gasättande attityd gentemot det invanda inte ifrågasatta. Han 
                                                                               
4 Nussbaum, Cultivating Humanity, s. 9ff. 
5 Nussbaum, Cultivating Humanity, s. 15. 
6 Baker, The Fiction of postmodernity, s. 66. 
7 Nussbaum, Cultivating Humanity, s. 15. 



 
 
M A L I N  L Ö Ö W  

 450 

menar att kritiskt tänkande kan bestå av ett reflekterande om-
döme som inte lyder under någon typ av dogmer, kategoriseran-
de eller regler. Metoden som används vid reflektionen ska inte 
applicera färdiga koncept på det man reflekterar över. Det är de 
färdiga koncepten som ska granskas.8 

Nussbaum däremot är mycket tydlig med att vanan och tradi-
tionerna ska prövas med ett färdigt koncept: de rationella argu-
menten. I och med de rationella argumentens intåg i reflektio-
nen skulle man kunna kalla Nussbaums sokratiska modell för ett 
koncept: reflektion kan endast existera som rationella argument. 
Nussbaum menar att denna reflektion är en metod som tjänar 
allas bästa.9 Konceptet som används blir då följande: en typ av 
reflektion som endast kan existera i form av rationella argument 
med målet att tjäna allas bästa. 

I Bakers exempel kan reflektionen endast existera om hetero-
genitet, det vill säga ett resultat av att reflektionen som kan utfal-
la på en mängd olika sätt, accepteras men även att alla universel-
la kriterier för bedömning avskaffas.10 Kanske kan även reflek-
tionen som bygger på ifrågasättande med hjälp av rationella 
argument uppfattas som en reflektion präglad av universell be-
dömning. Det kritiska tänkandet, reflektionen, ska inte byggas på 
och färgas av redan existerande kategorier. Ifrågasättandet av de 
existerande kategorierna bör finnas integrerat i reflektionerna, 
enligt Baker. Den reflekterande får alltså inte använda sig av 
något beprövat perspektiv för att närma sig något med avsikt att 
reflektera. 

När författaren och konstnären reflekterar 
Utifrån Bakers exempel på reflektion skulle man kunna anta att 
reflektionens, ifrågasättandets, form bör vara friare. Enligt Baker 
kan reflektionen gestaltas av konst eller litteratur där en misstro 

                                                                               
8 Baker, The Fiction of Postmodernity, s. 68. 
9 Nussbaum, Cultivating Humanity, s. 25. 
10 Baker, The fiction of Postmodernity, s. 66. 
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gentemot det kategoriserande gestaltas.11 Det kan liknas vid ett 
slags kritiskt tänkande som tar den fria formen av konst eller 
litteratur. Bakers exempel innebär att författaren eller konstnä-
ren ska ta filosofens roll och undersöka. Är Bakers exempel på 
reflektion i själva verket skönlitteratur eller annan konst? Är det 
fråga om ett kritiskt tänkande som reflekterar omvärlden och 
skapar en ny tolkning?  

Bakers exempel på reflektion är ett förhållningssätt snarare än 
en metod.12 Om vi nu förutsätter att det är skönlitteratur som 
avses när Baker skriver att författaren och konstnären blir filosof, 
kan resultatet av reflektionen bli intressant. Man kan anta att 
reflektionssättet innebär att den reflekterande prövar åtskilliga 
olika koncept eftersom inga färdiga koncept att förstå och utma-
na får existera. Men skönlitteratur och konst är ju i sig uppdela-
de i kategorier och genrer. Kanske innebär Bakers exempel på 
reflektionen, det tänkta fria uttrycket, att få röra sig mellan gen-
rer och skapa ett resultat av reflektionen som får vara i en slags 
obearbetad form, svår att genrebestämma och kategorisera. Om 
reflektioner resulterar i konst kan man kanske anta att de existe-
rar för att reflekteras över. Antingen reflekterar man vidare med 
hjälp av Nussbaums koncept: de rationella argumenten, eller så 
alstras, med assistans av Bakers fria misstänksamhet, ny konst. 
Och vad är det som säger att inte de rationella argumenten kan 
utmynna i ny konst?  

Studenten blir filosof och konstnär 
Dessa båda sätt att reflektera, Nussbaums rationella argument 
som prövar traditioner och vanor och Bakers fria misstro, kan 
samexistera och komplettera varandra. Ett exempel på en sådan 
samexistens utspelade sig under en delkurs jag själv deltog i som 
student i engelska vid Uppsala universitet vårterminen 2002. 
Reflektionens form innebar att skriva ett skönlitterärt stycke som 

                                                                               
11 Baker, The fiction of Postmodernity, s. 68. 
12 Baker, The fiction of Postmodernity, s. 64. 
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behandlade kursens huvudtema utopier. Filosofen skulle bli 
konstnär. Under denna kurs fanns detta kreativa inslag med som 
ett komplement till diskussioner baserade på rationella argument 
samt läsning av skönlitteratur. Man får då komma ihåg att skön-
litteratur är en genre med vissa egenskaper, inbördes regler samt 
struktur, men några krav på rationellt prövat innehåll för al-
strandet av texter fanns inte på den här kursen. Studenterna 
skulle dock förhålla sig till kursens huvudtema: utopier. Som 
kursdeltagare upplevde jag att det fanns en fara med det skönlit-
terära skrivandet då det om det utfördes skickligt kunde innebä-
ra att studenten utförde uppgiften utan att ge den det innehåll 
och den substans som den egentligen krävde. Kort sagt ställde 
uppgiften höga krav på läraren som måste ställa rätt frågor för 
att få studenterna att ta den på allvar och se den som reflektion. 
Att för studenterna förklara vad begreppet reflektion kan inne-
bära och ställa högre krav på innehåll, respons och tolkning hade 
enligt min uppfattning varit mycket fruktbart.  

Även Nussbaum ger exempel på att ifrågasättande av tradi-
tionella uppfattningar, reflektion, kan återfinnas vid olika samti-
da lärosäten.13 Hon nämner bland annat ett exempel från Notre 
Dame University i South Bend, Indiana. Vid detta katolska uni-
versitet uppmuntras studenter att läsa filosofi och försvara eller 
ifrågasätta sin ärvda tro med rationella argument. Enligt Nuss-
baum tycker de flesta av dessa studenter att de har blivit bättre 
katoliker när de uppmuntrats till det sokratiska ifrågasättandet 
av det rådande. De lär sig använda argument när de ska försvara 
sina uppfattningar och val. Vissa studenter är dock av annan 
uppfattning. En av dem berättar att han känner sig förvirrad av 
de skilda signaler som universitet ger. Han menar att han har 
börjat ifrågasätta sin katolska tro eftersom ledningen tillämpar så 
få rationella argument när de bestämmer hur de ska ställa sig till 
frågor som rör kvinnor och homosexuella. Att ledningen låter 
studenterna läsa filosofi, uppmuntrar dem till att efterfråga ra-
tionella argument och ställa frågor för att sedan tvingas under-
                                                                               
13 Nussbaum, Cultivating Humanity, s. 16. 
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kasta sig auktoriteten och sluta ställa frågor, tycker den kritiska 
studenten är förvirrande. Kanske hade Bakers exempel kunnat 
tillämpas som en typ av reflektion som speglar och förvränger, så 
som skönlitteratur får göra. Det är svårt att uttala sig om skönlit-
teratur och benämna den som felaktig då den ju faktiskt får vara 
det. 

Reflektionen, målet och resultatet 
Enligt Nussbaum erkänner Sokrates inga auktoriteter förutom 
förnuftet och han ber även gudarna om en rationell redogörelse 
för preferenser och regler.14 Målet med det sokratiska tänkandet i 
samtiden är, menar Nussbaum, att skapa en medborgare som inte 
bygger sina ställningstaganden, kanske särskilt i politiska val, på 
känslomässig grund då det inte är bra för demokratin.15 Nussbaum 
eftersträvar en demokrati som bygger på tanken om allas bästa. 
Det sokratiska tänkandet ska hjälpa mänskligheten dit. 

Nussbaum redovisar ett mål, allas bästa, och ett medel: det 
sokratiska tänkandet. Vad som ska kritiseras utreds inte vidare 
än att det gäller det cementerade som nedärvs från generation till 
generation. I Bakers reflektionsexempel är det tydligare vad som 
är föremål för granskning, men hur reflektionen ska gå till är en 
aning svävande beskrivet. En öppenhet och förväntan vad gäller 
heterogenitet i resultatet av reflektionen förväntas dock finnas.16 

Nussbaum pekar på vikten av att de reflekterande är beredda 
på att den åsikt som de betraktat som sin kan komma att bytas ut 
under den rationellt resonerande reflektionens gång.17 Det sokra-
tiska i att åsikter kanske kommer att bytas ut mot sin motsats 
tolkar jag som ett steg i riktning mot att förvänta sig det hetero-
gena. Det finns beröringspunkter hos Nussbaum och Baker gäl-
lande vad resultatet av reflektionen kan innebära. 

                                                                               
14 Nussbaum, Cultivating Humanity, s. 15. 
15 Nussbaum, Cultivating Humanity, s. 19. 
16 Baker, The Fiction of Postmodernity, s. 66. 
17 Nussbaum, Cultivating Humanity, s. 33. 
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Historien, omvärlden och innehållet 
I ett tal när Elfriede Jelinek tilldelas Nobelpriset sade Horace 
Engdahl: ”Hon har sagt att hon knackar på språket för att höra 
den dolda ideologin, som när en läkare knackar på patientens 
bröstkorg. Bestörta märker vi hur klassförtrycket, sexismen, chau-
vinismen och historieförfalskningen ekar i det dagliga pratet.”18 

Kanske är det detta som förenar Nussbaum och Baker. Båda 
ger förslag på hur den kultiverade mänskligheten skulle kunna 
bli. Målet är avancerade utövare av reflektion som knackar på 
språket, knackar på religioner och politiska ideologier, knackar 
på vanan och traditionerna samt är beredda på att det som alst-
ras, det vill säga de nya tankarna, kan få oss att ändra åsikt. Det 
som alstras kan tänkas bli ny konst som i sin tur kritiskt granskas 
på det ena eller andra sättet och så vidare.  

 Nussbaum menar att vi absolut inte bör undvika den politis-
ka dimensionen genom att låtsas som att den inte existerar. Det-
ta bör vi tänka på särskilt när vi läser skönlitterära verk i under-
visningen på universitet och högskolor.19  

Baker exemplifierar det politiska i litteraturen genom att cite-
ra en intervju med författaren Salman Rushdie.20 Rushdie menar 
att om böcker och filmer kunde framställas och konsumeras i en 
vals mage skulle det kanske vara möjligt att se dem endast som 
underhållning. Men eftersom vi lever i en värld kan det inte 
finnas några enkla sätt att fly från historien. Rushdie kallar histo-
rien ”hullaballoo”, ”det fruktansvärda larmet”.21 Det fruktans-
värda larm som historien skapar kan vi inte fly ifrån.  

Kan något produceras i valens mage utan kontakt med histo-
rien eller i misstro gentemot vanan eller traditionen? Antagligen 

                                                                               
18 Svenska akademien (2012) Tal av Horace Engdahl från Svenska Akademi-
en. http://www.svenskaakademien.se/ 
nobelpriset_i_litteratur/pristagarna/elfriede_jelinek/horace_engdahls_ 
tal_vid_prisceremonin (2012-01-09). 
19 Nussbaum, Cultivating Humanity, s. 107. 
20 Baker, The Fiction of Postmodernity, 162. 
21 Baker, The Fiction of Postmodernity, 162. 
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varken de stora romanerna, åsikterna, valresultaten eller den 
reflekterande kultiverade mänskligheten. När vi läser läser vi 
med den allestädes närvarande hullaballoo och vi förmodar att 
det vi läser faktiskt har ett innehåll. Hullaballoo påverkar våra val 
och genomsyrar det vi producerar. 

Den narrativa fantasin och reflektionen i praktiken 
Konsten och skönlitteraturen kan kultivera förmågor som om-
döme och känsla. Omdöme och känsla, medkänsla och inlevelse 
borde finnas med som en del i de val en medborgare måste 
göra.22 I Marcel Prousts romansvit På spaning efter den tid som 
flytt beskriver berättaren en upplevelse han har under insom-
nandet.23 Berättaren reflekterar över boken han just har läst och 
medan han glider in i sömnen förändras hans reflektioner. I 
drömmen reflekterar han inte längre över det han just har läst. 
Han förvandlas till det han just har läst om: ”En kyrka, en stråk-
kvartett, eller rivaliteten mellan Frans den förste eller Karl den 
femte.”24 Slutligen vaknar berättaren men denna nya uppfattning 
om världen ligger kvar som en hinna över hans ögon och inte 
ens förnuftet verkar finna uppfattningen orimlig. Så småningom 
ter sig upplevelsen alltmer utan mening och berättaren urskiljer 
verklighetens tågvisslor i fjärran. Stearinljusen har för länge 
sedan brunnit ut. 

Berättaren blir i drömmen medveten om ett drastiskt per-
spektivbyte. Objekten: rivaliteten, kyrkan och stråkkvartetten, 
blir subjekt, med allt vad det innebär. De existerar och förmodas 
innehålla något, så som subjekt gör.  

Nussbaum definierar narrativ fantasi på ett liknande sätt. 
Hon väljer att låta Walt Whitman beskriva sin bild av hur skön-
litteraturen och poesin främjar den kultiverade människans 
bildning. Whitman menar att människan genom poesin ser 
                                                                               
22 Nussbaum, Cultivating Humanity, s. 86. 
23 Marcel Proust, På spaning efter den tid som flytt, del 1. Swanns värld, 
övers. Gunnel Vallquist (Stockholm: Bonniers, 1913), s. 7. 
24 Proust, På spaning efter den tid som flytt, s. 7. 
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andra människor som något oändligt mer än drömmar, statistik 
eller siffror; andra människors komplexa inre världar urskiljs. De 
andra människorna blir subjekt med ett förmodat innehåll. Detta 
synsätt skapas genom den litterära konsten och lockar fram 
förmågan att se ”en oändlighet” i de enskilda människorna, en-
ligt Whitman.25 

Nussbaum använder uttrycket ”I wonder” som kan innebära 
flera saker.26 I första hand innebär det att tänka kring något som 
du inte är säker på vad det innebär och sedan försöka gissa vad 
som är sant och vad som ska hända och så vidare. Men det kan 
också betyda att du artigt frågar någon om något, en fråga som du 
inte i förväg vet svaret på. Du riskerar alltså att få ett oväntat svar.  

”Blinka blinka lilla stjärna. Hur jag undrar vad du är”.27 Nuss-
baum menar att detta barnkammarrim stöttar barnet i förmågan 
att förstå att innehåll kanske inte syns på ytan. Mysteriet med 
stjärnan kan enligt Nussbaum få barnet att förstå att människans 
insida liksom insidan på stjärnan inte är öppna för insyn och bör 
begrundas.28 Kanhända erbjuder detta en början på reflektion så 
som den kan förklaras enligt både Baker och Nussbaum. Reflek-
tionen jag undrar mynnar kanhända ut i skönlitteratur.  

Innehållet, Sontag, konsten och omvärlden 
Nussbaum förutsätter att skönlitteratur ”förmedlar ett inne-
håll”.29 Skönlitteraturen har en omedelbar kontakt med det som 
sker i världen utanför. För att konkretisera vad Nussbaums väl-
villiga paraply erbjuder vill jag bjuda in Susan Sontag.  

Sontags essä ”Mot tolkning” har en kritisk hållning gentemot 
tolkning av konst. Om vi förutsätter att konsten är ett uttryck för 
reflektionen, som den framställs av Baker, eller en metod för att 
utveckla narrativ fantasi, verkar detta mycket relevant. Enligt 
                                                                               
25 Nussbaum, Cultivating Humanity, s. 96. 
26 Nussbaum, Cultivating Humanity, s. 89. 
27 Nussbaum, Cultivating Humanity, s. 89. 
28 Nussbaum, Cultivating Humanity, s. 89. 
29 Nussbaum, Cultivating Humanity, s. 102. 
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Sontag förutsätter själva avsikten att närma sig något i syfte att 
analysera, som man kan anta är en del av reflektionen och den 
narrativa fantasin, att det du närmar dig för att reflektera över 
eller tolka faktiskt har ett innehåll.30 Det är lönlöst att närma sig 
ett tolkningsobjekt om du förutsätter att det inte finns ett inne-
håll, att objektet bara är ett vackert paket. Det verkar som om det 
kan ses som ditt ansvar som tolkare och reflekterande människa 
att finna innehållet, det som är mer än statistik och siffror. 

Själva uppmaningen att reflektera borde öppna upp för en 
medvetenhet om innehållet hos det du reflekterar över. När du 
sedan har tänkt eller skrivit ned din reflektion ska även din ana-
lys kunna utvärderas i ljuset av historien och människans upp-
fattningar, enligt Sontag.31 En ny reflektion kan alltså alstras ur 
den första analysen mitt i det fruktansvärda larmet av hullabal-
loo: omvärlden och historien. Tankegångarna får utvecklas och 
den oändlighet som finns i människan, enligt Whitman, får ta 
gestalt. Den reflekterande människan får utvecklas för allas bästa 
under Nussbaums paraply.  

Den reflekterande studenten och farorna 
Sontag ser emellertid tolkning och då särskilt analysen som en 
aning problematisk:  

Med analys menar jag naturligtvis inte tolkning i ordets vidare 
betydelse, som när Nietzsche (alldeles riktigt) säger: ”Det finns 
inga fakta bara tolkningar.” Med analys menar jag här en med-
veten tankeverksamhet som följer ett visst mönster, vissa ”tolk-
ningsregler”.32 

Sontag påpekar faran med att se tolkning och analys som en 
statisk översättning av en beståndsdel i ett konstverk, alltså att du 
som responsgivare till omvärlden eller konsten med säkerhet 

                                                                               
30 Sontag, Konst och antikonst, s. 7. 
31 Sontag, Konst och antikonst, s. 9. 
32 Sontag, Konst och antikonst, s. 7. 
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anser att du kan visa den enda verkliga betydelsen av innehållet. 
Sontag beskriver analysen som att du som reflekterande sko-
ningslöst påpekar: ”Det här betyder i själva verket följande…” 
och så vidare.33 Men tolkning i ”ordets vidare bemärkelse” verkar 
alltså acceptabel och ”analysen måste själv värderas och sättas in 
i sitt historiska sammanhang, betraktas som ett led i människo-
andens utveckling.”34  

Sontag menar att analysen i sig är ”intellektets hämnd på 
konsten”.35 Analysen är till och med ett sätt för intellektet att 
hämnas på världen, enligt Sontag. Världen blir utarmad. Detta för 
att intellektet ska kunna ersätta världen med en ”skuggvärld av 
’betydelser’”. ”Bort med alla kopior” av världen, säger Sontag.36  

Mina studenter i kreativt skrivande sysselsätter sig med just 
tolkning, analys, reflektion och skapande av betydelser och kopi-
or. Detta när de uttrycker reflektion genom att skriva skönlitte-
rära texter, essäer, reportage, reflekterande texter kring det egna 
skrivandet och andras skrivande. Samtidigt läser de Sontags essä 
”Mot tolkning”. Jag har själv lagt till den på deras litteraturlista. 
De förhållningsregler som ges om reflektionen kan vara följande: 
ta ansvar för din subjektiva tolkning av det förmodade innehål-
let. Texten du reflekterar kring kan ses som en kopia av världen. 
Du skapar i och med din reflektion, analys eller tolkning ytterli-
gare en kopia och nya betydelser. De nya betydelserna är 
sprungna ur det som är du: en människa som framlever sitt liv i 
historien, störd av hullaballoo. Inled din reflektion, din analys, 
din respons eller din tolkning med Nussbaums ”jag undrar…” så 
att det framgår att du utgått från din subjektiva upplevelse. 

Kan det finnas faror förknippade med att reflektera: att när-
ma sig något för tolkning och förutsätta att det finns ett innehåll? 
Nussbaum menar att den narrativa fantasin, att reflektera över, 
leva sig in i och göra tolkningar av andras liv och berättelser, kan 

                                                                               
33 Sontag, Konst och antikonst, s. 7. 
34 Sontag, Konst och antikonst, s. 9. 
35 Sontag, Konst och antikonst, s. 9. 
36 Sontag, Konst och antikonst, s. 9. 
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vara problematisk. Vi inkluderar alltid delar av oss själva i tolk-
ningen men vi behöver använda fantasin för att kunna förstå 
andra människor och andra kontexter.37 Tänk om det gagnar 
reflektionen, oavsett i vilken form den uttrycks, att vi ser oss 
själva och våra reflektioner som Sontag uttrycker det: som ”möj-
liga att värderas, sättas i sitt historiska sammanhang och som ett 
led i människoandens utveckling”.38 

Om vi med Nussbaum önskar att universitet och högskolor 
ska utbilda ansvarsfulla, förnuftiga och empatiska människor 
borde tanken att reflektion föder reflektion som föder reflektion 
te sig särdeles tilltalande, och om en reflektion som kallas kreativ 
skrivuppgift ska inlemmas i undervisningen kan man anta att det 
gagnar innehållet att även uppfatta den som en kategori av re-
flektion. I min undervisning i kreativt och akademiskt skrivande 
får Baker, Nussbaum och Sontag mötas. Den narrativa fantasin 
och reflektionen som bygger på rationella argument komplette-
rar varandra. Kanske är det så att det kan vara värdefullt att 
närma sig vad som helst med inställningen att det finns ett för-
modat innehåll och att det är medborgarens och utbildningens 
uppgift att undersöka vad detta förmodade innehåll kan vara. 
Under Nussbaums paraply kan vi förmoda att det är så. 

När jag nu kliver in under Nussbaums paraply förmodar jag 
att det skyddar ett innehåll från vätan och att det är min uppgift 
att undersöka vad hennes stora planer kan innebära i praktiken 
för reflektionen i den högre utbildningen. För att kunna skriva 
denna text måste jag förmoda att det finns ett innehåll i det som 
Nussbaum skriver. Det måste finnas ett innehåll vilket jag när-
mar mig med avsikt att reflektera, tolka, utveckla och föreslå. 

Vad är reflektion och varför ska vi reflektera? Eftersom jag 
upplevde att både mina studenter i kreativt skrivande och jag 
själv som lärare behövde en bakgrund till vad reflektion i högre 
utbildning kan betyda, liksom exempel på vad reflektion i högre 
utbildning kan innebära, bestämde jag mig för att skriva denna 
                                                                               
37 Nussbaum, Cultivating Humanty, s. 11. 
38 Sontag, Konst och antikonst, s. 9. 
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reflektion om reflektionen, i synnerhet den reflekterande texten. 
Jag undersökte reflektionens relation till tolkning, analys och 
skönlitteraturen. Vad kan reflektion innebära? Hur reflekterar 
jag och varför ska jag reflektera? Vad ska jag reflektera kring? 
Vad är syftet med reflektionen och vad kan resultatet av reflek-
tionen bli? Hur kan man betrakta resultatet av reflektionen? Det 
verkar som om att man som lärare måste räkna med dessa frågor 
i samband med uppmaningen ”reflektera!” Det jag upptäckte var 
att förhållningssätten till reflektionen behöver diskuteras. Ge-
nom reflektionen, vår tolkning, avslöjar vi kanske vår syn på 
omvärlden och det som omvärlden alstrar, de nya reflektionerna 
och konsten. Jag undrar om det inte är så att reflektionens exi-
stens förutsätter att det finns ett innehåll och mer att upptäcka 
under Nussbaums paraply. 
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