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Abstrakt
Waldorfpedagogiken grundar sig på en världsåskådning som Rudolf Steiner (18611925) under 1900-talets första årtionden utvecklade till en mångförgrenad antroposofisk rörelse. Denna avhandling tar sin utgångspunkt i Rudolf Steiners tidiga
tänkande som föregår antroposofin. Syftet är att, utifrån Steiners tidiga skrifter,
försöka avtäcka den idéhistoriska tradition som Steiner i sina unga år representerade och som, på olika sätt, flyter in i Waldorfpedagogikens praktik.
Genom en systematisk analys försöker vi synliggöra olika aspekter av den unga
Steiners tänkande: hans vetenskapsuppfattning, kunskapsteoretiska utgångspunkter och frihetsfilosofiska utopier. Steiner strävar i sina tidiga verk efter att, med
utgångspunkt i J. W. Goethes kvalitativa vetenskapssyn, formulera en monistisk
ontologi som visar sig nära besläktad med romantikens naturfilosofiska tänkande.
Karakteristiskt för detta tänkande är dels kritiken mot ett ensidigt upplysningstänkande och dels en strävan att betrakta världen mot bakgrund av en levande
organisk enhet. Kännetecknande för denna tradition är ytterligare att människan
har en förmåga att, genom utvecklandet av en intuitiv kunskapsdimension, få en
fördjupad förståelse för människans och naturens oupplösliga förhållande. Mot
denna bakgrund kan Steiners hela tidiga tänkande läsas som en slags romantisk
utvecklingsberättelse.
Steiners tidiga tänkande öppnar också vägen för ett romantiskt perspektiv på
Waldorfpedagogiken. Det visar sig att många centrala Waldorfpedagogiska målsättningar och föreställningar också kan begripas utifrån det naturfilosofiska perspektiv som den tidiga Steiner företrädde. Waldorfskolornas organiska läroplan,
fenomenologiska didaktik och höga frihetsideal kan ses som en pedagogisk vidareutveckling av en föreställningsvärld som hade ett starkt fotfäste hos Goethe
och hans samtid. Waldorfpedagogikens alternativ i dagens västerländska skolvärld
erbjuder därmed en särskild uppsättning pedagogiska värderingar – en holistisk
pedagogik med romantiska och naturfilosofiska undertoner.
Nyckelord: Steiner, Goethe, romantiken, Waldorfpedagogik
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Transformations of Nature
Science, Knowledge and Freedom in the Early Thinking of Rudolf Steiner.
Perspectives on Waldorf Education in light of the History of Ideas.

Abstract
Waldorf Education is based on the worldview that Rudolf Steiner (1861–1925) developed into a wideranging anthroposophical movement in the first decades of the
20th century. This thesis takes as its departure the early thinking of Rudolf Steiner
that precedes anthroposophy, and its main purpose is to uncover the tradition of
ideas represented in Steiner early life and which, in different ways, have emerged
in the practice of Waldorf Education.
Through systematic analysis I attempt to bring to light different aspects of
Steiner’s early thinking: his concept of science, his epistemological startingpoints,
and his philosophy of freedom. By departing from J. W. Goethe’s qualitative concept of science, Steiner strove in his early works to formulate a monistic worldview
which appears to be closely related to the Romantic Movement and its philosophy
of nature. Characteristic traits of his thinking are, on the one hand, a critique of
a one-sided enlightenment and, on the other hand, an aspiration to see the world
as a living organic unity. Human beings can, by developing our intuitive faculties,
acquire a deeper understanding of the indissoluble relationship between man and
nature. Against this background Steiner’s early thinking can be read as a special
kind of romantic development narrative.
Steiner’s early thinking also opens the way for romantic perspectives on Waldorf Education. Many central aims and conceptions in Waldorf Education may be
illuminated by the epistemological perspective upon wich Steiner elaborated early
in his life. An organic curriculum, phenomenological didactics and high ideal of
freedom can be considered seen as educational applications of conceptions that
played an important role in Goethe and his age. Thus, Waldorf Education provides in our contemporary society an exceptional set of educational values: a holistic education with romantic undertones.
Keywords: Steiner, Goethe, romanticism, Waldorf Education
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på att det ännu existerar akademisk frihet. Jag har fått en utmärkt arbetsro trots
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mina studenter i anslutning till undervisningen vid både vår institution och öppna
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Därför vill jag också passa på att tacka alla de musik- och teatervänner jag arbetat

med under de senaste åren. Det har varit värdefullt att tillsammans kunna göra
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Till sist vill jag rikta ett särskilt tack till min familj. En del av denna familj är
mina föräldrar och syskon som skapat en trygg och kärleksfull miljö för mig att
växa upp i. En annan del härstammar från ett avgörande möte på 1990-talet. Denna skrivprocess har ackompanjerats av blöjbyte, barnskrik och glädjetårar. Och jag
kunde inte förställa mig att jag skulle vilja ha det annorlunda. Jag dedikerar detta
arbete till det värdefullaste i mitt liv: min högt älskade Katinka och våra kära barn,
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1. Inledning
Det är ingen konst att göra gudinna till häxa eller en jungfru till sköka, men till det omvända, till att ge det förhånade värdighet, att göra
det fallna eftertraktansvärt, därtill fodras antingen konst eller karaktär (Goethe 1932, 381)

Bland alla reformpedagogiska rörelser som utvecklats under 1900-talet torde Waldorfpedagogiken tillhöra den mest säregna. När vi kliver in i en Waldorfskola möter vi sannolikt element som gör att den, på många sätt, skiljer sig från de flesta
andra skolor. Vi möter kanske en arkitektur som har ett alldeles säreget formspråk
och en speciell färggrannhet pryder de olika skolutrymmena. Vi kan möta aktiviteter som förefaller oss svårbegripliga. Bläddrar vi i Waldorfskolornas läroplan
finnes vi många element som skiljer sig från traditionella skolors läroplaner. Vi
finner en starkare betoning av konstnärliga ämnen än vad de traditionella skolorna brukar erbjuda. De pedagogiska målbeskrivningarna kan inge oss med en
känsla av dunkelhet och t.o.m. esoterisk mystik. Alla dessa element har sin upprinnelse i en slags kunskapsväg och världsåskådning som allmänt brukar kallas för
antroposofi. Upphovsmannen till denna antroposofiska rörelse heter Rudolf Steiner (1861–1925), en personlighet som under sitt eget verksamma liv gav upphov
till många kulturella och samhälleliga impulser som på olika sätt ännu lever kvar
i vår egen tid.1
Goethes citat ovan belyser något av utmaningen för detta arbete. Mot bakgrund
av att vi har att göra med en gestalt som den akademiska forskningen varit blygsam med att behandla, inte minst på grund av den explicit formulerade ”esoteriska” världsbild man möter i Rudolf Steiners antroposofiska litteratur, så är valet
av detta ämne något problematiskt och kanske till och med kontroversiellt. Rudolf
Steiner placeras knappast i första ledet när det, av vetenskapssamfundet, kommer
till att nedteckna 1900-talets stora vetenskapliga bragder och nyskapande teorier.
Det vetenskapliga intresset för Rudolf Steiners tänkande förefaller stå i strid med
den moderna vetenskapens metodologiska anspråk och dess rörelse mot en större
klarhet och transparens. Sociologen Max Weber (1863–1938) använde sig av begreppet Entzauberung genom vilken han försökte fånga den moderna västerländska kulturens rörelse från en förmodern och gudomligt ordnad moralisk helhet till
en modern naturvetenskaplig (neutral och amoralisk) värld. Entzauberung syftar,
bokstavligen, på brytandet av en magisk förtrollning eller ett slags uppvaknande
ur en illusion – en avmystifiering. Weber tillämpade begreppet på den sekulariseringsprocess som påbörjades under den moderna vetenskapens inbrott och
fortlever, inte minst genom kapitalismen, in i vår egen tid. Den pekar också på

1

De olika antroposofiska impulserna betraktas ofta som s.k. alternativa rörelser i och
med den ”alternativa” världsbild som ligger till grund för dem. Waldorfpedagogik,
biodynamisk odling, antroposofisk läkepedagogik, eller olika antroposofiska konstformer kan betraktas som ”holistiska” alternativ till mera etablerade praxisformer.
1

vetenskapens målsättning att göra världen så transparent och rationellt begriplig
som möjligt. Men denna process har varken varit lineär eller smärtfri. Istället
har det visat sig att den moderna sekulariseringsprocessen kan ha samma absoluta drag som den traditionella religionen. Redan Nietzsche vidrörde denna
problematik genom att påpeka att den moderna människan dödar Gud bara för
att genast återinrätta en rad nya, sekulära gudar (se Svenungsson 2004, 37). Den
moderna naturvetenskapens transparenta ideal har kanske skapat en illusion av
att det inte överhuvudtaget existerar några skuggor.
Reduktionistiska förklaringsmodeller skulle aldrig framstå som sådana om det
inte existerade icke-reduktionistiska valmöjligheter. Rudolf Steiner hör till den
skara tänkare som erbjuder ett holistiskt alternativ. Men problemet med många
holistiska angreppssätt, ur en vetenskaplig synvinkel, är huruvida de är vetenskapligt trovärdiga. De anses ofta bygga på antaganden som är metafysiska eller rent
spekulativa och betraktas följaktligen som om de endast hade ett terapeutiskt värde. De erbjuder ett sammanhängande helt, ”metafysisk trygghet” i en tid när världen saknar inneboende ordning och mening. Rudolf Steiners hela världsåskådning
kan onekligen läsas mot en sådan fond. Steiners långtgående verksamhet inom det
esoteriska området gör därför att han framstår som en enträgen motspelare till
den västerländska kulturens avmystifiering. I stället erbjuder han något som, för
många, framstår som en Wiederzauberung, en återmystifiering. När vetenskapen
äntligen kommit åt att göra upp med föråldrade föreställningar om människans
”andlighet”, vad detta begrepp än må betyda, så träder dessa människor, som Rudolf Steiner, upp på scenen för att göra det klara vattnet grumligt igen – med
sin antroposofi. Steiner överskrider alla normalvetenskapens gränszoner för att
etablera en egen vetenskap om anden: Geisteswissenschaft. Den finländska socialpsykologen Antti Eskola ger, i sin bok om vetenskap och tro, en ganska träffande
metaforisk beskrivning av vetenskapens gränszoner.
Vetenskapen, speciellt den så kallade normalvetenskapen, kan enligt min mening
liknas vid dagen och staden. Sådan forskning som förändrar våra trosföreställningar til vetende förflyttar oss från natten till dagen och dess tillämpningar ändrar den
vilda gränszonen till ett odlat kulturlandskap med sina städer. Att använda sig av
vetenskapens metoder är som att dagtid promenera längs med stadens raka gator.
När man rör sig med hjälp av statistiska metoder använder man sig av vägkorsningarnas skyltar och husens nummer. Trafikljusen visar när man tryggt kan gå
över vägen. Om man irrar sig till stadens utkanter, till de kvalitativa metoderna,
finner man nuförtiden en guide där som man kan be om hjälp.
Även vetenskapen har sin nattliga sida och gränszon. Inom denna zon rör sig
märkliga flanörer, ensamma irrande människor, ibland även förkunnare eller försäljare av patentmediciner (Eskola 2003, 54–55).

Trots att Eskola har en lång erfarenhet från vetenskapens ”ljusa stadslandskap”
skriver han att han, under årens lopp, börjat känna sig alltmer lockad av detta
skymningsland – han talar om ”ett löfte om att hitta någonting nytt som öppnar
sig först vid nattens intrång eller i anslutning till dessa outforskade ödemarker”
(ibid.). Nu är det knappast någon överdrift att påstå att bland de människor som,
2

av en eller annan orsak, strövar omkring i detta skymningsland finner man också
företrädare för Steiners antroposofi.
1.1. Tre iakttagelser om waldorfpedagogiken
Av de olika kulturella impulser som Rudolf Steiner står som upphovsman till torde
Waldorfpedagogiken vara mest framträdande i vår moderna västerländska kultur.
Mötet med denna alternativa pedagogik leder ofta till frågan om vilken underliggande människosyn och världsåskådning som gör sig gällande i denna praxisform.
Vi skall peka på några iakttagelser som troligtvis är ganska allmänna erfarenheter
när det gäller mötet med Waldorfpedagogikens underliggande människosyn.
Den som intresserar sig för Waldorfpedagogikens underliggande ontologi och
epistemologi behöver inte känna sig besviken på grund av brist på information.
Problemen ligger förmodligen i en helt annan riktning. Den sannolika svårigheten
bottnar snarare i hur man skall förhålla sig till hela den lärobyggnad som baserar
sig på antroposofiska grundvalar. Det är mycket begärt för en enskild människa att
arbeta sig igenom Steiners antroposofiska teorier för att skapa sig en egen uppfattning om huruvida de är plausibla, trovärdiga eller någonting annat. Vissa personer
kan givetvis ha bättre förutsättningar än andra att skapa sig ett omdöme i denna
fråga men på det stora hela förefaller antroposofin representera en människosyn
som, i sin oförenlighet och komplexitet, har svårt att träda i dialog med det allmänna vetenskapliga samtalet. En första iakttagelse lyder därmed:
1. Det förefaller finnas det en stor klyfta mellan det pedagogiska samtal som
försiggår inom den Waldorfpedagogiska verksamhetens ramar och den allmänna samhälleliga diskurs som stöder sig på pedagogiken som vetenskaplig disciplin.
Antroposofin kännetecknas, i någon mån, av ett självbärande teoretiskt system
som inte behöver stöd utifrån för att belysas eller utvecklas. En konsekvens av
detta är att Waldorfpedagogiken förefaller leva ganska hermetiskt, där den refererar till sina egna teoretiska (antroposofiska) grunder som mycket lite påverkats av
det omgivande samhällets pedagogiska diskurser. Vi delar till fullo Agnes Nobels
påpekande att när man behandlar Rudolf Steiners tänkande ”finns det emellertid också en högst befogad rädsla, som gäller sekterism och dogmatism” (Nobel
1991, 15). Därmed uppkommer också den stora klyftan mellan den aktiva skaran
anhängare av denna doktrin och motståndarna som inte ser annat än sekterism.
En del av litteraturen på området präglas därför av ett slags ställningskrig som
mycket uttalat är pro eller contra2 vilket förstås försvårar en konstruktiv dialog
mellan Waldorfskolor och andra utbildningsinstitutioner.

2

Det finns webbadresser som pekar på var dessa ”anhängare och motståndare” samlar
sina gelikar, se t.ex. www.steinerkritikk.no eller www.defendingsteiner.com
3

Ett annat kännetecknande drag för Waldorfpedagogiken är att den förefaller
vara en pedagogiskt reflekterande skolform med många välfungerande praktiska
lösningar. Dessutom har den lyckats upprätthålla en egen stabil och humanistisk
pedagogisk inriktning i en omvärld stadd i ständig förändring. Men trots att den
relativt framgångsrikt har etablerat sig i skolvärlden som en, i omvärldens ögon,
en mycket dubiös teoretisk referensram. En andra iakttagelse är att
2. Waldorfskolorna representerar en framgångsrik3 praktik som skuggas av en
tvivelaktig teori
På grund av att Waldorfskolorna baserar sin praxis på en explicit uttryckt antroposofisk människosyn betraktas de följaktligen ofta som livsåskådningsskolor. Men
man kan attraheras av olika pedagogiska lösningar som kännetecknar Waldorfskolan utan att känna till (eller förbinda sig till) den antroposofiska människosynen.
Waldorfpedagogiken bedöms då inte, i första hand, med den vetenskapliga metodologins måttstockar utan utifrån den praxis den utvecklat. Ur en strikt pragmatisk synvinkel är därför den antroposofiska bakgrunden till Waldorfpedagogiken
inte nödvändigtvis något problem. Teorier, säger vissa pragmatiker, är ingenting
annat än verktyg att lösa praktiska problem. Om den praktiska verkligheten fungerar kan man utgå från att det inte är något fel på teorin. Teorier är ju i grund och
botten mer eller mindre användbara beskrivningar av verkligheten.4
Ett tredje kännetecknande drag för Waldorfpedagogiken är att den kombinerar
två olika erfarenhetsområden som förefaller oförenliga i vår västerländska kultur,
nämligen andlighet och vetenskap. Jag använder mig medvetet av begreppet andlighet istället för religion för att Waldorfskolorna betecknar sig själva som explicit
konfessionslösa. Trots denna konfessionslöshet är de ingalunda helt neutrala när
det gäller andliga frågor. Tvärtom utgår de från en människosyn där människans
andlighet (och andliga utveckling) har en central roll för pedagogikens didaktiska
utformning.5 Den antroposofiska värdegrunden kan framstå som – vad en tysk
professor i pedagogik uttryckte saken när jag berättade om mitt ämne för avhandlingen – en ”sekulär religiositet”. Denna eldfängda kombination mellan andlighet
och vetenskaplighet förefaller strida mot upplysningstraditionens sekularisering
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Jag är medveten om att begreppet ”framgångsrik” är ett labilt begrepp i detta sammanhang. Det jag syftar på är att Waldorfskolorna ganska sällan kritiseras utifrån sin
praktiska verksamhet. Däremot brukar kritiken riktas mot den underliggande världsbild som hela den pedagogiska verksamheten vilar på.
4
Se t.ex. Rorty (2003, 16): ”Pragmatister – klassiska pragmatister och nypragmatister
– tror inte att tingen verkligen är på ett visst sätt. De vill därför ersätta distinktionen
mellan sken och verklighet med distinktionen mellan de beskrivningar av världen och
oss själva som är mindre användbara och de beskrivningar som är mer användbara”.
5
Waldorfpedagogikens underliggande människosyn, antroposofin, ligger till grund
för den didaktiska utformningen i Waldorfskolorna, även religionsundervisningen.
Därför är det svårt att se religionsundervisningen i Waldorfskolorna som någonting
självständigt – den är givetvis sammanbunden med den antroposofiska synen på det
religiösa livets utveckling (jfr Krämer & Scherer .& Wehnes 1987).
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samtidigt som den inte heller är förenlig med den kristna kulturens religiösa dogmatik. En tredje iakttagelse är därför att:
3. Waldorfpedagogikens värdegrund är svår att placera i en större kontext: den
förefaller hamna någonstans mellan allmän religiositet och vetenskaplig rationalitet.6
Både den kristna kyrkan och vetenskapen utgör därför två återkommande kritiker
för Waldorfpedagogiken och dess underliggande ontologi. Men Steiner förefaller
erbjuda ett löfte om en möjlighet till syntes mellan dessa två, till synes, oförenliga
sfärer (andlighet och vetenskap).
De tre ovan nämnda iakttagelserna pekar på att den teoretiska sidan i Waldorfskolorna helt enkelt är problematisk för vår vetenskapliga kultur. Någon
kunde vid denna iakttagelse vända på steken och fråga om det inte är något fel på
vetenskapen när den inte kan omfatta antroposofiska perspektiv. Det är, de facto,
vad många antroposofer förmodligen tänker. Men det är värt att påpeka att det i
dag är svårt att tala om vetenskap i singularis – i alla fall i den klassiska betydelsen
där vi utgår från en vetenskaplig metod. Detta faktum bottnar i en allmän vetenskapsfilosofisk rörelse där tolkningens problematik blivit alltmer angelägen och
påträngande. Det är därför inte ovanligt att vi i vårt (sen)moderna samhälle, och
inom den vetenskapliga forskningen, alltmer kommit att omfatta en slags perspektivism, en insikt om att vi måste bedriva vetenskap utan att postulera en yttersta
grund. Man kunde tänka sig att olika vetenskapsriktningar utgör olika tolkningsperspektiv vi anlägger på världen. Men världen innehåller oändligt många tolkningsmöjligheter där ingen tolkning är grundläggande eller bestående.7 Frågan
kvarstår ändå om antroposofin med dess praktiska konsekvenser bör inkluderas
och erbjudas utrymme i vår pluralistiska värld? Är Waldorfskolornas människosyn överhuvudtaget förenlig med vad som allmänt uppfattas som rationellt i vårt
samhälle?
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En brittisk undersökning uttrycker denna obestämbarhet på följande sätt: ”(...) Steiner schools are not faith schools in the sense of seeking to nurture pupils into becoming
adherents of anthroposophy. Steiner schools are not, therefore comparable with faith
schools in the maintained sector. However, nor are they exactly the same as maintained
non-faith (i.e. non-church) schools (…) Steiner schools tend to have a character that
draws from a particular relationship with and understanding of the religious tradition
of humankind” (Woods, Ashley & Woods 2005, 97).
7
Denna perspektivism brukar ledas tillbaka till Friedrich Nietzsches tänkande. Nietzsche företrädde en uppfattning att vetenskapen inte kan göra anspråk på en arkimedisk
punkt som stipulerar vad som är objektivt, en gång för alla. Snarare bör vetenskapens
mål vara att ”nå en infallsvinkel varifrån den kan betrakta helheten av den process
där skenbilderna [vår fenomenvärld] konstitueras, artikuleras och utvecklas” (Vattimo
1997a, 63).
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1.2. Problemformulering
Dessa ovan beskrivna iakttagelser och frågeställningar kan sägas vara drivkraften
för denna avhandling. Men finns det något nytt att säga i denna kvistiga fråga?
Nu uppkom en tanke om en perspektivförskjutning: Vad händer om man riktar uppmärksamheten bort från antroposofin för att i stället vända den mot de
kunskapsteoretiska grunder som föregår antroposofin. Utgångspunkten var en
försiktig hypotes om att det kanske ändå inte är antroposofin, i sin esoteriska gestalt, som lockar föräldrar till att placera sina barn i denna alternativa skolform.
I Waldorfpedagogiken finns kanske något som talar mera direkt till oss, som en
slags common sense, och som vi känner tillhörighet till. Rudolf Steiners, liksom
hela Waldorfpedagogikens, nära förhållande till Goethe och den tyska romantiken
ledde in på att söka alternativ, alternativa beskrivningar, till förståelsen av vad
Waldorfpedagogiken representerar. Detta förde, i sin tur, på ett naturligt sätt in
i den period av Steiners liv som föregår antroposofin. I denna period finner man
nämligen en ganska utarbetad människo- och kunskapssyn som förefaller vara besläktad med klassisk bildningshumanism. Denna sida hamnar ofta i bakgrunden
av den misstro som den moderna vetenskapligt orienterade människan känner i
mötet med antroposofin. Utgångspunkten i det föreliggande arbetet kan därför
beskrivas med att lyfta fram det som ofta förbises: I vilken utsträckning kan man
förena Waldorfpedagogiken med det perspektiv som föregår antroposofin – ett
perspektiv som för oss till den tyska idealismens och romantikens föreställningsvärld? Det handlar om en orientering mot Rudolf Steiners tidiga skrifter, om hans
föreställning om människan, naturen och vetenskapen? Följande övergripande
frågor, som vi återkommer till i kapitel 2.3., utgör avhandlingens ledmotiv:
• Hurdan vetenskapssyn framträder i Rudolf Steiners tidiga skrifter och kan
denna syn på vetenskapen belysas i förhållande till våra västerländska idéhistoriska traditioner?
• Hurdan syn på kunskap och frihet företrädde Steiner i sina tidiga skrifter?
Hur står dessa föreställningar i förhållande till hans egen samtid och vårt
bildningshistoriska arv?
• Vilka kontaktytor och samband existerar mellan Rudolf Steiners tidiga tänkande och Waldorfpedagogiken?
Denna avhandling handlar alltså egentligen inte alls om antroposofi. Istället riktas uppmärksamheten mot den vetenskapliga och filosofiska tradition som, hos
Rudolf Steiner, föregår antroposofin. Man kan givetvis fråga sig varför arbetet avgränsas på detta sätt och om det överhuvudtaget är meningsfullt att göra en dylik
avgränsning? Några skäl skall anföras på denna punkt.
När man bekantar sig med Steiners litterära verksamhet kan man, förutom
den enorma produktiviteten, tydligt skönja två separata delar i hela hans orientering. Rudolf Steiners tidiga skrifter utgör en avgränsad helhet som kan läsas i
belysningen av vår västerländska vetenskapsteoretiska tradition. Dessa skrifter är
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formulerade i en tradition som står i dialog med många centrala filosofiska och
vetenskapsteoretiska riktningar under Steiners samtid: till den tyska idealismen,
nykantianismen, positivismen eller nietzscheanismen. Rudolf Steiner var under de
två sista årtiondena under 1800-talet en filosofiskt aktiv och produktiv kulturpersonlighet som verkade i centrum av det allmänna tyska kulturella livet. Hans egen
produktion var i allra högsta grad en respons på olika föreställningar och riktningar som han genomlevde i sin vetenskapliga och kulturella samtid. Vid sekelskiftet
började hans språk i allt högre grad färgas av element som hämtade sina begrepp
från teosofiska och andra religiösa traditioner. Hans skrifter blir otillgängliga för
en läsare utan förtrogenhet med de ”esoteriska” sammanhang som är så betecknande för antroposofin.8 Om man betraktar den antroposofiska världsbilden som
en produkt av en, i viss mån, esoterisk grundåskådning så kunde man säga att det
föreliggande arbetet behandlar vissa ”exoteriska” idéer och föreställningar som
den unga Rudolf Steiner utgick ifrån och som senare fick en annan form och gestalt inom antroposofin.
En annan aspekt som motiverar forskningens inriktning är att bristen på forskning kring Rudolf Steiners tidiga tänkande har gjort det oklart i vilket förhållande,
och på vilka grunder, hans tidiga filosofi (och kanske vissa aspekter av hans senare tänkande) står till både klassiska och moderna tankeströmningar. Vi rör oss
alltså i en terräng där forskningen har varit rätt så blygsam. Rudolf Steiners tidiga
filosofiska verk kan läsas mot bakgrund av sin egen tid, som både kritiska och väl
underbyggda bidrag till vissa av filosofins och bildningsteorin centrala frågeställningar. Det har påpekats att Steiners tidiga filosofiska och vetenskapsteoretiska
reflektioner skulle ha varit föremål för mera allmänt intresse om de inte hamnat i
skuggan av de ”esoteriskt” antroposofiska lärorna.9 Det verkar plausibelt. Steiners
tankevärld är svår att bemöta i sitt främlingskap.10 Därför strävar denna under8

Min utgångspunkt är att antroposofins Geisteswissenschaft helt enkelt är inkommensurabel med dagens normalvetenskap. Om vi skall betrakta Rudolf Steiner antroposofiska teorier som vetenskapliga i samma mening som Karl Marx´, Sigmund Freuds
eller Jean Piagets teorier så måste vi tänja på vårt vetenskapsbegrepp och i slutändan
omformulera hela detta begrepp. Den antroposofiska kunskapsvägen är, redan i sin
språkliga dräkt, på många sätt oförenlig med många grundläggande antaganden som
den moderna vetenskapliga traditionen vilar på. Därför är det naturligt att antroposofin vanligen betraktas som en pseudovetenskap. Detta behöver givetvis inte betyda att
antroposofin i sig är helt värdelös, den kan öppna perspektiv som normalvetenskapen
inte uppmärksammar.
9
se Turunen (1983).
10
Som vi redan nämnde kännetecknas antroposofin av att, på en teoretisk nivå, vara
i hög grad själv-refererande. Med detta menar jag att (teoretisk) kunskap om antroposofi endast förefaller fås genom att läsa mera antroposofi, inte genom att hitta nya
och oväntade infallsvinklar – så förefaller det mig. Därför tror jag att Åhnberg (2004,
6) uttrycker en allmän erfarenhet när hon, i anslutning till antroposofin, skriver: ”De
olika verksamheterna lockar och tilltalar mig, men jag finner teorierna besynnerliga
och till en del oacceptabla. Uppriktigt sagt så får jag det inte att gå ihop. Jag förstår inte
hur antroposofins teoretiska grund kan leda till så många spännande och inspirerande
verksamheter”.
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sökning till att belysa, komplettera och problematisera bilden av Rudolf Steiners
epistemologiska utgångspunkter och därigenom även bidra till en ökad insikt om
Waldorfpedagogikens kunskapsteoretiska förutsättningar. Den handlar därför
inte, i första hand, om den didaktiska och praktiska utformningen av Waldorfpedagogiken utan snarare om en central vetenskaps-, kunskaps- och bildningsteoretisk bakgrundsfaktor till denna pedagogiska strömning.
En ytterligare motivering till forskningens avgränsning är att man ofta möter etablerade vetenskapliga begrepp inom antroposofiska verksamhetsområden,
inte minst inom Waldorfpedagogiken, som kanske har en något avvikande betydelse jämfört med hur de används inom mera etablerade vetenskapsteoretiska
riktningar. Dessa begrepp kan då betraktas mot den vetenskapliga och filosofiska
horisont som kan avtäckas i Rudolf Steiners tidiga verk. Ett sådant begrepp är till
exempel begreppet ”fenomenologi”. Man ser ofta referenser till en fenomenologi
som sägs utgöra en slags vetenskapsteoretisk grund för speciellt undervisningen i
naturkunskap inom Waldorfpedagogiken. Det är då fråga om en fenomenologi
som sträcker sig tillbaka till Goethe och den vetenskapliga tradition som han företrädde. För att förstå den typen av fenomenologi som Goethe företrädde, och
Rudolf Steiner ville återupprätta, måste man synliggöra något av den kontext som
detta tänkande utgår ifrån.
Mot denna bakgrund utgår jag från att det är meningsfullt att fokusera på
Rudolf Steiners tidiga tänkande och den vetenskapliga tradition han utgick ifrån
– samtidigt som man utelämnar det kolossala antroposofiska tankebygget. Men
detta behöver inte betyda att det saknas samband mellan dessa båda delar. Steiner
beskriver i självbiografin Mein Lebensgang hans tidiga tänkande som en stundtals
smärtsam och arbetsam utvecklingsväg som småningom utmynnade i det antroposofiska Geisteswissenschaft.11 Trots att förhållandet mellan hans tidiga tänkande
och antroposofin faller utanför ramarna för detta arbete så kommer ändå förhållandet (och närheten) mellan Steiners tidiga tänkande och antroposofin att
beröras (åtminstone implicit) i olika delar av arbetet – inte minst i kapitlet om
waldorfpedagogiken. Innan vi går in på arbetets metodologiska frågeställningar
och struktur skall vi säga någonting om Rudolf Steiners liv.
1.3. Vem var Rudolf Steiner?
Eftersom de olika kapitlen i denna avhandling innehåller en del beskrivningar från
Rudolf Steiners egen livsbana skall vi endast, som en allmän orientering, rama in
några karakteristiska drag från Steiner levnadslopp. Steiner föddes 1861 i Kraljevec i det dåtida Ungern, nuvarande norra Kroatien. Steiners barn- och ungdom
kom att präglas av den miljö som faders yrke, som telegrafist vid den österrikiska
järnvägen, förde med sig. Detta innebar att Rudolf Steiner kom att bo vid många

11
se GA 28/Steiner (1981a). Det är intressant att Rudolf Steiners tidiga artiklar om
bland annat filosofi, naturvetenskap och estetik utgavs år 1961 (som GA 30 i Rudolf
Steiners Gesamtaufgabe) under titeln Metodische Grundlagen der Antroposophie 1884–
1901, dvs. man ser dem som en slags metodologisk förberedelse för den antroposofin.
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mindre orter i Österrike-Ungern där järnvägen spelade en viktig roll för den framväxande industrialiseringen. Familjen Steiner, som förutom av Rudolf bestod av
föräldrarna Johann och Franziska (född Blie) samt yngre syskonen Leopoldine
och Gustav, levde i mycket enkla men stabila levnadsförhållanden och ”i kamp
mot den dåliga betalning som de lägre järnvägstjänstemännen hade” (se Hemleben 1975, 16; GA 28, 1–4/Steiner 1981a, 7–10).
Som en slags motvikt till dessa enkla förhållanden beskriver Rudolf Steiner i sin
självbiografi, som han skrev under de sista åren av sitt liv, speciella barndomsupplevelser som för honom hade alldeles särskilda kvaliteter. Det är fråga om exceptionella
erfarenheter i sin egen barndom som i sin tur kan tolkas mot bakgrund av hans senare orientering i livet – han redogör för dessa barndomsupplevelser så att de liksom
smälter ihop med hans senare liv till ett sammanhängande helt. Bland annat beskriver Steiner hur geometrin uppfyllde hela hans själ som nioåring. Hans första bekantskap med geometrin var något som skänkte honom stor inre glädje och lycka.
I mitt förhållande till geometrin ser jag den första grunden till den åskådning, som
så småningom utvecklades hos mig. Den fanns redan mer eller mindre omedvetet
hos mig i barndomen och antog en bestämd, fullt medveten form, då jag var omkring tjugo år gammal. Jag tänkte för mig själv: Föremål och förlopp som kan iakttas av sinnena existerar i rummet. Men på samma sätt som detta rum befinner sig
utanför individen, så finns det ett slags inre själsrum (…) Jag var lika förvissad om
den andliga världens verklighet som om sinnevärldens (GA 28, 11/Steiner 1981a,
18–19).12

Denna visshet om den andliga världens realitet kom han förmodligen aldrig att
ifrågasätta. Men denna visshet förefaller enligt hans egen beskrivning, på ett exceptionellt sätt, vara rotad i hans erfarenhetsvärld. Steiner låter alltså förstå att
denna händelse, tillsammans med andra, kom att utgöra drivkraften till att, på
filosofisk väg, försöka klarlägga hur denna inre, andliga, värld står i förhållande
människans sinnliga värld. Det är inte långsökt att tolka denna sensitivitet, Steiners ganska exceptionella erfarenheter, som en viktig drivkraft till hela hans filosofiska och vetenskapliga orientering.13
12

In meinem Verhältnisse zur Geometrie muss ich das erste Aufkeimen einer Anschauung sehen, die sich allmählich bei mir entwickelt hat. Sie lebte schon mehr oder
weniger unbewusst in mir während der Kindheit und nahm um das zwanzigste Lebensjahr herum eine bestimmte, vollbewusste Gestalt an. Ich sagte mir: die Gegenstände
und Vorgänge, welche die Sinne wahrnehmen, sind im Raume. Aber ebenso wie dieser Raum ausser dem Menschen ist, so befindet sich Innern eine Art Seelenraum (…)
Denn die Wirklichkeit der geistigen Welt war mir so gewiss wie die der sinnlichen.
13
I ett annat sammanhang har Steiner också beskrivit rent klarseende (klärvojantiska)
upplevelser som han stod helt ensam och isolerad med från omvärlden (se Hemleben
1975, 29–30). Dessa erfarenheter och deras betydelse är givetvis svåra att ta ställning
till. Men det kan påpekas att man kan antingen relatera dem till de allmänmänskliga
erfarenheter som vi utgår från att vi delar med våra medmänniskor eller till uttrycket
av en alldeles speciell eller unik personlighet, som i sin tur, även kan tolkas i förhållande till det senare livet och dess erfarenheter.
9

Steiner tidiga skolår avverkades i små byskolor i Pottschach och Neudörfl. Fadern hade förhoppningar om att Rudolf skulle utbilda sig till järnvägsingenjör
vilket förde med sig att han vid 11-års ålder påbörjade studier vid realgymnasiet
i Wiener-Neustadt. Från det att Steiner var 15 år började han ge extralektioner åt
olika elever i skolan för att ”i någon mån kunna bidra till vad mina föräldrar av
sin knappa inkomst måste betala” för hans utbildning (ibid.25/38). Denna extraundervisning hade, enligt Steiner, den stora fördelen att han måste smälta och
levandegöra de kunskaper han ”upptagit i halvvaket tillstånd”, liksom att måste
sysselsätta sig med praktisk psykologi som gav insikter i frågor kring människans
psykiska utveckling (ibid.26/39). Trots att Steiner verkar skaffat sig en hel del kunskaper utanför själva skolkretsen hade han inga svårigheter att klara själva skolarbetet. Avgångsbetyget från Landesoberrealschule i Wiener-Neustadt fick Steiner
som 18-åring med högsta betyg (Hemleben 1975, 27).
Steiner inledde år 1879 studier vid Tekniska högskolan i Wien. Men de tekniska studierna fick småningom träda tillbaka för Steiners allt större engagemang
i Wiens kulturella kretsar och, framför allt, som redigerare av Goethes naturvetenskapliga skrifter för Joseph Kürschner. Steiner arbetade också som informator
(privatlärare) till en familj med fyra pojkar under åren 1884–1890 i Wien. Från
och med 1890 flyttar Steiner till Weimar för att medverka som medarbetare vid
utgivningen av den stora Sophie-utgåvan av Goethes verk. Men den miljö som
kännetecknade Weimars Goethe- och Schillerarkiv fick Steiner ändå att känna sig
ensam och utfryst. Steiner fann ingen riktig förståelse för sin egen tankeinriktning
i denna miljö som han upplevde alltför snävt vetenskapligt filologiskt inriktad,
som någonting pedantiskt.14 Under sin vistelse i Weimar publicerar Steiner också
tre filosofiska verk som utgör en slags utveckling av de goetheanistiska kunskapsteoretiska teorierna som han alltsedan början av 1880-talet försvarat. Det som
träder i förgrunden i Steiners 1890-tals verk är en kunskapsteoretiskt orienterad
filosofi med en stark monistisk grundåskådning, en filosofi som på många sätt kan
ses som en grundbyggnad för den senare utvecklade antroposofin. Steiners produktivitet var mycket hög under denna period och om man räknar med föredrag
och artiklar så omfattar hans publikationer under Weimartidens sju år närmare
100 titlar (se Hemleben 1975, 72).
Det förefaller tydligt, utgående från olika litterära källor, att Steiner var en social och kulturellt aktiv personlighet. Han påpekar själv att han ”alltid varit en sällskapsmänniska” som hade vänner från mycket olika områden och trots att hans
grundåskådning skiljde sig från de allmänna föreställningarna i hans omgivning
hindrade det inte ”att det rådde innerlighet och stark ömsesidighet i vänskapsrelationerna” (GA 28, 47/Steiner 1981a, 64). Vid sidan om filosofiska och livsåskådningsmässiga diskussioner deltog Steiner aktivt i samtidens kulturliv, inte minst
gällande litteratur, musik och teater. Han förefaller ha varit en uppskattad gäst
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En psykologisk analys av Steiners livskris under åren i Weimar, se Turunen (1990).

i många olika kulturella sammankomster och besittande en mångsidig och bred
bildning.15
1897 flyttade Steiner till Berlin för att vara (med)ansvarig utgivare för tidskriften Magazin für Litteratur. Under tiden som redaktör umgicks Steiner med olika
konstnärliga kretsar som på olika sätt var knutna till tidskriftens krets. Han kom
i nära kontakt med avantgardet från Berlins bohemliv och Steiners frihetsfilosofiska tankar fick säkert ett visst genklang i dessa, ofta uttalat anarkistiska, kretsar.16
År 1899 ingick Steiner äktenskap med Anna Eunike, en änka med fem barn, som
han bott med tillsammans under största delen av tiden i Weimar. Från och med
1899 gör Steiner också en aktiv insats som lärare i en vuxenutbildningsinstitution,
nämligen i Berliner Arbeiter-Bildungsschule där han undervisade i många olika ämnen för en talrik och ofta uppskattande publik (GA 28, 264–268/Steiner 1981a,
337–342; Nobel 1991, 150–151).
En tydlig yttre skiljelinje i Steiners orientering äger rum kring sekelskiftet. Under 1900-talets första år kan man tydligt lokalisera en vändning i hans skriftställarskap. År 1901 utkommer boken Die Mystik im Aufgange des neuzeitlichen Geistesleben und ihr Verhältnins zur modernen Weltanschauung och följande år Das
Christentum als mystische Tatsache und die mysterien des Altertums. Hans tänkande
tar en mera explicit esoterisk inriktning. År 1902 håller han ett föredrag för Giordano Bruno-sällskapet i Berlin under titeln ”Monism och teosofi” där han öppet
sammanbinder sin egen monistiska åskådning med teosofin – dock inte direkt till
den lära som utvecklats i anslutning till det Teosofiska samfundet, av teosofer som
H. P. Blavatsky eller Annie Besant. Från och med nu genomsyrades alla hans föredrag och skrifter med ett explicit ”andevetenskapligt” eller esoteriskt perspektiv.
Denna nya riktning gjorde Steiner till en ”kättare” för de många kontakter han
hade inom den akademiska världen. Både inre och yttre omständigheter i Steiners
vändning finns väldokumenterade både i hans egen självbiografi liksom i de biografier som skrivits om hans tänkande.17
Trots att Steiner alltså blev en ”teosof” ansåg han sin egen antroposofiska väg
skilja sig på väsentliga punkter från teosofernas sektdogmatik. Redan från första
början då Steiner tog emot ordförandeskapet för det teosofiska samfundets tyska
sektion använde sig Steiner av begreppet antroposofi för sin egen åskådning. Och
medan teosoferna tog emot Steiners kosmologiska utläggningar som överensstämmande med de egna teosofiska lärorna så beskriver Steiner sitt eget förhål15

Det är kanske också anmärkningsvärt att han hade ett nära förhållande till de främsta kvinnosaksförespråkarna i Tyskland på den tiden, bl.a. Marie Eugenie delle Grazie
och Rosa Meyreder. Det fanns också ett ömsesidigt uppskattande förhållande mellan
Steiner och den svenska reformpedagogen Ellen Key. Ellen Key sägs vara den som introducerade Steiners Die Philosophie der Freiheit i Sverige (Fritz 2004).
16
Steiner umgicks bl.a. livligt med John Henry Mackay (1864–1933), ursprungligen
skotte men bosatt i Berlin. Mackay hade givit ut Max Stirners skrifter och omfattade
en livsåskådning som han kallade ”individualistisk anarkism”. Steiner skriver i sin biografi att hans möte med Mackay och Stirners tankevärld innebar en svår prövning för
honom (GA 28, 260–262/Steiner 1981, 332–334; Hemleben 1975, 85).
17
Om beskrivningar av Steiners första vändning till det esoteriska, se t.ex. GA 28, 277/
Steiner 1981a, 353.
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lande till det teosofiska samfundet som ett forum där han kunde utveckla sina
antroposofiska idéer inför en växande åhörarskara – det fanns bland teosoferna
en mottaglighet för den typens esoteriska kunskapsväg som Steiner förkunnade.18
Steiner bröt år 1913 ut sig från det teosofiska samfundet för att grunda ett eget
sällskap, det antroposofiska sällskapet.19 Detta sällskap kom sedan, under Steiners
ledning, att bygga upp ett högsäte i Dornach, utanför Basel, i Schweiz med en arkitektonisk stil som utvecklades av Steiner själv. Namnet, Goetheanum, hämtades
från den gestalt som under hela Steiners levnadslopp kom att utgöra hans andliga
”gudfader”.
Från 1902 år fram till hans bortgång 1925 kan Steiners tänkande endast karakteriseras på ett adekvat sätt i förhållande till den antroposofiska världsåskådningen
som han alltså själv är upphovsman till. I grova drag kan detta antroposofiska arbete, utgående från Hemleben (1975, 101), särskiljas i fyra delar: (1) Utarbetande
av antroposofin 1902–1909, (2) Konsten 1910–1916, (3) Sociala impulser och institutioner 1919–1923 och (4) Tiden från ”julmötet”20 till Steiners död 1924 – 1925.21
Den första Waldorfskolan grundades år 1919 och tillkommer i en period av Steiners
antroposofiska verksamhet när den var som mest var samhällsorienterad.

*
Dessa yttre konturer av Rudolf Steiners liv bidrar endast till en allmän orientering. Det primära intresset ligger vid de kunskapsteoretiska föreställningar och
meningssammanhang vi finner hos Steiner före antroposofin, fram till sekelskiftet
1900. Nu kan man fråga sig vilka underliggande intressen som styr författaren
till denna avhandling? I detta skede skall vi fatta oss kort. När idéhistorikern Jan
Häll presenterade sina egna utgångspunkter i sin bok om poeten Edith Södergrans
förhållande till Rudolf Steiners tänkande (Häll 2006) påpekade han något som
bokstavligen kan överföras till utgångspunkterna för detta arbete: Författaren till
detta verk är inte en antroposof.
18
Steiner betraktade antroposofin som väsentligen en syntes av den esoteriska ”rosenkreutzerismen” och den moderna västerländska materialistiska vetenskapen, se GA
28 / Steiner 1981a.
19
Denna brytning karakteriseras av Steiner själv som bottnande i hur man skall förstå
Kristushändelsens betydelse för vår västerländska kultur (se GA 28, 255–257/Steiner
1981a, 325–328). Hemleben skriver att brytningen med teosofin för Steiner handlade i
första hand om övertygelsen att Asiens och orientens vishetstraditioner ”inte är i stånd
att övervinna den nutida naturvetenskapliga materialismen som tongivande andligt
inslag hos den civiliserade mänskligheten. För detta ändamål krävs en kraft som är
hämtad ur västerlandets egen andliga sfär” (Hemleben 1975, 98).
20
Julmötet 1923 syftar till grundandet av det Allmänna Antroposofiska Sällskapet som
uppdelades i olika självständiga sällskap för varje land. Det är intressant att detta ”nya”
antroposofiska sällskap strävade efter att avvisa allt som är sekteristiskt Rudolf Steiner
betonade att varje insats för antroposofin som inte sker fullt öppet är missriktad och
kommer inte att ha framgång (se Hemleben 1975, 178).
21
Denna indelning kan spåras tillbaka till ett fördrag av Steiner själv från 1923 där han
framställer hur antroposofin har vuxit fram i tre faser, se Sundén (1962, 88).
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2. Forskningsmässiga utgångspunkter och
metodologisk diskussion
Detta kapitel redogör för avhandlingens metodologiska karaktär och dess struktur. Men innan vi går in på de centrala metodologiska utgångspunkterna för detta
arbete ger vi en kort översikt över litterära källor i anslutning till Rudolf Steiners
tänkande och Waldorfpedagogiken som, i viss utsträckning, haft en orienterande
funktion till detta arbete. Denna sammanfattning kan också vara till hjälp för att
placera in det föreliggande arbetet i en större kontext.
2.1. Om litteratur kring Rudolf Steiner och Waldorfpedagogik
Som vi inledningsvis har klargjort kretsar detta arbete kring det tänkande som
föregår den teosofiska eller antroposofiska vändningen i Rudolf Steiners liv. På
denna punkt har detta arbete inte många förelöpare att jämföra sig med. Och om
det är sparsamt med akademisk litteratur kring Rudolf Steiners tänkande så är det
naturligt att litteraturen kring Rudolf Steiners tidiga tänkande är ännu mindre.
Man kunde nästan tala om ett diskursivt tomrum, en diskursiv lacun, på detta
område. Det finns många orsaker till detta som vi redan tangerade i inledningen.
Men det finns, trots allt, en del litteratur att tillgå trots att man inte kan tala om
några egentliga forskningsinriktningar eller tolkningsperspektiv. Vi skall i detta
sammanhang endast peka på några allmänna drag i litteraturen kring Steiner och
Waldorfpedagogiken.
På ett allmänt plan kan man säga att det existerar en etablerad och nästan
”kanoniserad” berättelse om Rudolf Steiners liv och tänkande som den introducerande litteraturen kring Steiner grundar sig på. Hur man skall förstå Rudolf
Steiners tänkande har faktiskt främst kanoniserats av Steiner själv som, inte minst
i sin självbiografi och genom hans egen talrika föredragsverksamhet, har gett oss
en slags tolkningshorisont som man sällan avviker ifrån. Många arbeten kring
Rudolf Steiners tankevärld har därför ofta karaktären av beskrivningar snarare
än analyser. De har ofta en redogörande och monologisk karaktär snarare än en
kritisk och dialogisk form. Man kan säga att receptionshistorien av Steiners tänkande på ett märkvärdigt sätt är både apologetisk och försiktig. Detta hänger givetvis ihop med det kolossala och märkvärdiga material som Steiner, i form av
sin antroposofi, ställer till vårt förfogande. Det är svårt att problematisera något
som man inte förmår återge på annat sätt än genom Steiners egen terminologi.
Detta drag, som luktar sekterism, ligger förstås också till grund för det reserverade förhållningssätt som den moderna människan bemöter den antroposofiska
rörelsen. På ett allmänt plan kan man säga att det förefaller svårt att, gällande beskrivningar om Rudolf Steiners tänkande, hålla sig på neutral distans; att navigera
mellan de båda ytterligheterna, via media aurea. Den ena ytterligheten skriver i ett
så nära och uppskattande förhållande att skribentens egen röst försvinner medan
den andra ytterligheten intar en så kritisk distans att Steiner egentligen aldrig
kommer till tals.
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Av nordiska verk som publicerats kring Rudolf Steiners tänkande torde religionspsykologen Hjalmar Sundéns monografi Rudolf Steiner – en bok om antroposofin (1962) tillhöra en av de mest lästa. Sundén erbjuder en överskådlig bild av olika
betydelsefulla skeden i Steiners tidiga liv för att sedan visa hur denna utveckling
leder fram till den antroposofiska kunskapsvägen. Sundéns har genomgående en
viss distans till Steiners kunskapsväg utan att förlora det egenartade i sitt studieobjekt. Det är också anmärkningsvärt att Sundén betraktar Steiners tänkande mot
bakgrund av den gnostiska traditionen, en religiös tradition som betonar den inre
erfarenhetens betydelsebärande roll i människans kunskap om världen. Sundén
håller Steiner för ”en av de intressantaste representanterna för den gnostiska attityden i modern tid” (Sundén 1962, 10).22
En anmärkningsvärd idéhistorisk avhandling är skriven av Håkan Lejon, Den
antroposofiska bildningsidén i idéhistoriskt perspektiv 1880–1980 (1997). Den är
utan tvekan den omfångsrikaste och mest ingående vetenskapliga verket i Norden som närmar sig Rudolf Steiners antroposofiska tänkande som en helhet. Förutom Rudolf Steiners egna talrika skrifter och ett stort antal tidskrifter hänvisar
avhandlingen till närmare 500 referenser. I denna avhandling är tyngdpunkten
lagd vid antroposofins olika förgreningar men det är värt att notera att även den
tidiga Steiners tänkande behandlas, visserligen ganska kortfattat, men med filosofisk skärpa och insikt. Lejons avhandling innehåller också en intressant historisk
översikt över den antroposofiska rörelsen i Sverige med många intressanta sociologiska uppslag.
En, på ett helt annat sätt, omfångsrik undersökning som tangerar Rudolf Steiners tänkande möter man i Hjalmar Hegges filosofiska avhandling, Frihet, individualitet och samfunn (Hegge 1987). Denna avhandling behandlar frihets- och
individualitetsbegreppet ur ett idéhistoriskt perspektiv i stort men lyfter samtidigt fram Steiners frihetsfilosofiska dimensioner i en bred kunskapsteoretisk och
samhällsfilosofisk kontext. Hegge visar en stor filosofisk beläsenhet och hans kontextualisering av Steiners tänkande torde sakna motstycke, åtminstone i Norden.
Hegge hade redan 1957 publicerat en mycket inträngande kunskapsteoretisk analys av primära och sekundära kvaliteter, Erkjennelse och Virkelighet (Hegge 1957)
där man finner talrika hänvisningar till Rudolf Steiners tidiga skrifter.
Ett översiktligt verk som också direkt berör Steiners tidiga tänkande är Agnes Nobels bok Filosofens knapp – Om konst och kunskap och waldorfpedagogikens
okända bakgrund (Nobel 1991). Nobel lyckas med konststycket att placera in Steiners tänkande i olika sammanhang utan att förlora den speciella egenart som är så
22
Att betrakta Steiner ur ett gnostiskt perspektiv finner man också hos C.G. Jung.
Jung (1961, 226–254) betraktar Steiner Geisteswissenschaft som en strävan att ersätta
den traditionella religionens förstelnade dogmer till ett levande förhållande med människans andlighet. Jung ser sin egen analytiska psykologiska strävan som ett led i samma process – den moderna människans strävan att påvisa att vårt intellektualistiska
medvetna liv är endast en del av en större helhet, ett kollektivt omedvetet. Mot denna
bakgrund ser Jung att det existerar en mytologisk kontinuitet från gnosticismen, som
den tidiga kristendomen bekämpade för sin egen existens, via medeltidens alkemiska
föreställningsvärld in i vår egen tid (se även Pietikäinen 1999, 136–138).
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påtaglig i Steiners tankevärld. Det finns en slags nyfikenhet och öppenhet i Nobels framställning som gör den ”inlevelsefull” – om man kan använda ett dylikt
begrepp i detta sammanhang. Det finns mycket i Nobels bok som jag finner kongenialt liksom det att hon, likt utgångspunkterna för denna avhandling, skriver
utifrån en pedagogisk referensram. Det föreliggande arbetet går dock mera rakt
på djupet av vissa filosofiska och vetenskapsteoretiska teman, närmast då Steiners
intima förhållande till Goethes föreställningsvärld liksom Steiners kunskapsteoretiska utgångspunkter.
I Finland har det också förekommit en del filosofisk orienterad litteratur kring
Rudolf Steiners tänkande. Det gäller då närmast Reijo Wilenius filosofiska och
kulturfilosofiska betraktelser som, antingen implicit eller explicit, har en antroposofisk referensram. Wilenius har mycket överskådligt lyckats beskriva grunddragen i Steiners antroposofi (Wilenius 1979) liksom filosofiska och pedagogiska
reflexioner som är influerade av Steiners människosyn (t.ex. Wilenius 1984; 1987).
Man kunde kanske hävda att Wilenius till och med i nordiskt perspektiv har något
av en särställning i sin mångsidiga kännedom om både Steiners antroposofi och
Waldorfpedagogik. Någon egentlig systematisk filosofisk eller idéhistorisk analys
av Steiners tänkande har Wilenius ändå inte erbjudit. Med Wilenius som handledare har Kari E. Turunens skrivit några filosofiska analyser (Turunen 1983; 1990)
om Steiners tänkande. Turunen försöker, i likhet med denna avhandling, närma
sig Steiners tidiga tänkande som en avgränsad helhet. Han har en tydlig kritisk
distans till Steiners tänkande och erbjuder en personlig tolkning av Steiners filosofiska grunder. Turunens avhandling (1990) är anmärkningsvärd på den punkten
att den försöker sig på en slags psykologisk analys av den tidiga Steiners personlighet och utveckling.
Om man betraktar Rudolf Steiner i ett utomnordiskt perspektiv så finns det ett
antal biografier att tillgå. Översiktliga biografier har skrivits av bl.a. A. P. Shepherd
(1963), F. W. Zeilmans van Emmichoven (1968), Johannes Hemleben (1975),
Gerhard Wehr (1987) eller Christoph Lindenbergs (1997) massiva biografi. Mera
kunskapsteoretiska orienterade framställningar om Rudolf Steiner tänkande finner man bland annat i Stein (1921), Kallert (1960) eller Barfield (1966). Det finns
också akademiska avhandlingar som jämför ställer antroposofin i förhållande till
andra tankeriktningar: hos Strawe (1986) i förhållande till marxismen, eller hos
Ross (1996) i förhållande till Max Webers sociologi. En mycket personlig läsning
av Steiner finner man i Andrew Welburns bok Rudolf Steiner’s Philosophy and the
Crisis of modern Contemporary Thought (2004) där Steiners filosofisk-antropsofiska grundåskådning behandlas i förhållande till vissa moderna tankeriktningar.23
Inom det tyska språkområdet finns en del djuplodande litteratur som tar sin avstamp i Steiners tidiga kunskapsteoretiska verk, inte minst Michelle Muschalles
avhandling Das Denken und Seine Beobachtung. Untersuchen zur Beziehung zwischen Epistemologie und Methodologie in der Philosophie Rudolf Steiners (1988).

23

En intressant aspekt av Welburns bok är att den utgår från att Steiners filosofiska
grundidéer bör ”återtänkas” (rethinking) i förhållande till det moderna samhällets villkor (Welburn 2004, 12–13).
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En del av denna litteratur präglas av en slags vidareutveckling av Steiners tidiga
tänkande ur en antroposofisk referensram vilket gjort dem svåra att förena med
det perspektiv som denna avhandling intar.24
När det gäller litteratur kring Waldorfpedagogiken så finns det en hel massa
introducerande skrifter. Här möter man egentligen samma problematik som gällande Rudolf Steiners tänkande – de är ofta både deskriptiva och apologetiska till
sin natur. De överlägset flesta böcker är skrivna från ett ”inifrån”-perspektiv; av
praktiserande Waldorflärare eller förespråkare för den antroposofiska världsbilden.
Det är en naturlig konsekvens av det antroposofiska fältets märkvärdiga omfång och
akademiska utanförskap. Waldorfpedagogiken och antroposofin har sällan någon
fristad i de akademiska institutionernas korridorer utan deras företrädare hittas i
det praktiska livet, ute i skolor eller andra praktiska sammanhang. Detta kan vara
orsaken till det företrädelsevis sparsamma korpus teoretiska skrifter är skrivet utanför det antroposofiska etablissemanget som berör Waldorfpedagogiken.
I ett nordiskt perspektiv hänvisas ofta till Frans Carlgrens pedagogiska skrifter
(Carlgren 1981; 1986). Carlgren har framstått som en viktig gestalt i att popularisera
både Waldorfpedagogiken och hela den antroposofiska rörelsen i norden (se Lejon
1997). Carlgrens pedagogiska böcker utgår från en deskriptiv ansats som strävar
efter att plocka fram egenarten i denna pedagogik. Detsamma kan sägas om Esbjörn
Hellströms redigerade bok Växa för livet från 1986. Mera akademiska ambitioner
finner man i Bo Dahlins forskningsinriktning som i olika sammanhang (1993;
2002a) behandlat Steiners tänkande i förhållande till pedagogiska och fenomenologiska diskussioner. Dahlin har också forskat i lärarstuderandenas uppfattningar
av naturvetenskap med utgångspunkt i Newtons och Goethes optik (Dahlin 2002b)
– ett område som avspeglar den kunskapsteoretiska skillnaden mellan de kommunala skolornas och Waldorfpedagogikens vetenskapssyn. Dessutom har Dahlin
sammanställt en stor undersökning kring elevernas och föräldraranas uppfattningar och värdegrund i Waldorfskolorna och därmed bidragit med värdefull empirisk
forskning kring ett område som det är mycket tunnsått av (Dahlin & al 2006).
I Finland har det utkommit enstaka avhandlingar kring Waldorfpedagogikens
teori och praktik. Simo Skinnaris avhandling från 1988 är kanske den mest omfattande på området. Skinnari erbjuder en beskrivning av Waldorfpedagogikens
grundläggande människosyn och pedagogiska praxis genom att sammanställa beskrivningar av Waldorfpedagogiken, baserade på diskussioner med Waldorflärare
i Finland. För en kritisk läsare kan det förefalla aningen problematiskt, att som
Skinnari, varken problematisera eller nämnvärt kontextualisera sitt material vilket innebär att avhandlingen framstår ganska långt som en deskriptivt utarbetad
läroplan. En färsk avhandling av Tarja Ehnqvist (2006) handlar om hur antroposofin framträder i Waldorfpedagogiken genom att granska läroplanen vid två
24
Jag tänker då på t.ex. Klingler W. (1989) Gestalt der Freiheit; das Menschenbild Rudolf
Steiners. Stuttgart. Urachhaus; Majorek M. B. (2002) Objektivität: ein Erkenntnisideal
auf dem Prüfstand; Rudolf Steiners Geisteswissenschaft als ein Ausweg aus der Sackgasse.
Basler Studien zur Philosophie 13, Tübingen. Francke eller Ziegler, R. (2006) Intuition
und Ich-erfahrung. Erkenntnis und Freiheit zwischen Gegenwart und Ewigkeit. Stuttgart.
Verlag Freies Geistesleben.
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olika tidpunkter i en Waldorfskola i Helsingfors, ett material som hon analyserar ur kunskapsteorins, människosynens och konstfostrans perspektiv. Ehnqvists
avhandling behandlar också Steiners antroposofi mycket deskriptivt men håller
sig samtidigt på en kritisk distans till sitt undersökningsobjekt. Resultatet blir en
sammanfattande beskrivning av läroplanerna i en Waldorfskola i Finland och läroplanernas förhållande till antroposofin (Ehnqvist 2006).
Det finns också en del empirisk forskning kring frågor om inlärning och identitet i Waldorfskolor varav kan nämnas t.ex. Nielsen (2006) som har undersökt
fantasibegreppet (imagination) inom den Waldorfpedagogiska praktiken genom
en fenomenologisk-etnografisk studie i klassrumssituationer. En sammanfattning
av den anglosaxiska forskningen kring empirisk Waldorfforskning står att finna
i en forskningsrapport om Waldorfskolor i England (Woods, Ashley & Woods
2005, 28ff). Denna forskningsrapport har, för övrigt, som målsättning att jämföra
Waldorfpedagogikens praktik med en allmän ”mainstream” pedagogisk praktik i
syfte att undersöka i vilken utsträckning de båda sektorerna har möjlighet att samarbeta och lära sig från varandra – i form av good practice. Det finns naturligtvis en
hel del tysk litteratur om Waldorfpedagogik men förvånadsvärt lite av denna har
bedrivits i akademiska sammanhang.25
När man bekantar sig med litteratur kring Steiner och Waldorfpedagogik är
det kanske förvånande hur lite forskning som bedrivits med sociologiska förtecken. Ett sociologiskt eller etnografiskt grepp skulle säkert öppna intressanta perspektiv i den speciella kultur där man idag förvaltar vidare Steiners impulser. Det
är utanför samhällets institutionella ramar som Rudolf Steiner tankegångar mest
studeras, debatteras och omsätts i praktiken. Dessa samfund, i sin oppositionella
roll, har sin egen sociala dynamik som präglar deras verksamhet. Det vore intressant att närma sig Waldorfskolorna i förhållande till det (sen)moderna samhällets
villkor, som en alternativ pedagogisk samhällsutopi i förhållande till den rådande
globaliserade kunskapsekonomin.
2.2. Metodologiska reflexioner
Utgångspunkten för det föreliggande arbetet innebär alltså något av en perspektivförskjutning jämfört med den gängse litteraturen om Steiner och Waldorfpedagogik. Arbetet kommer därför åt att beröra sammanhang som förblivit ganska
orörda – i alla fall i en mera systematisk form. Redan rubriken hänvisar till att dess
objekt utgörs av någonting så märkvärdigt som ”Rudolf Steiners tidiga tänkande”.
Vilka metodologiska krav ställer detta? Nu kan man fråga sig hur vi kommer åt
det vi är intresserade av, dvs. Rudolf Steiners tidiga tänkande? Givetvis genom att
läsa texter av honom, att läsa texter om honom, att läsa texter om den kultur han
levde i. Att läsa texter är dock inte någonting oproblematiskt. Det gäller att ha en
fokus, riktning, när man läser ty annars förmår man inte lyfta ut någonting ur
sitt sammanhang. Det finns alltså många nivåer i läsningen av en text som är av

25

En mångsidig kritisk tysk utgåva gällande Waldorfpedagogikens underliggande
människosyn finner man åtminstone i Krämer & Scherer och Wehnes (1987).
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metodologisk vikt i en forskning som denna. Vi kan läsa texter på olika sätt och
nivåer men när det kommer till en vetenskaplig läsning av texter är det viktigt att
den vetenskapliga förståelsen är medveten om sina egna förutsättningar. Vi väljer
att diskutera de metodologiska utgångspunkterna för detta arbete under begreppet ”systematisk analys”.

(a) systematisk analys
Den systematiska analysen kan sägas kombinera de två olika riktningar som genomsyrar denna avhandling, nämligen historisk forskning och innehållsanalys.
Jussila & al (1989) erbjuder en översiktlig beskrivning av den systematiska analysens kännetecken som överensstämmer med den föreliggande forskningens
målsättningar. Den systematiska analysen är begreppslig analys, en tolkning och
utvärdering av ett teoretiskt inriktat och tydligt avgränsat skriftligt material. Det
handlar om att på ett teoretiskt inriktat sätt försöka få fram tankemässiga och
strukturella helheter ur ett givet material och att, på systematiskt sätt, klarlägga
olika teman, olika nyanser och motstridigheter i de analyserade texterna. Även
mindre explicita uttryck så som symbolik eller underförstådda meningar i uttryckssättet kan spela en viktig roll i detta angreppssätt. Denna teoretiska ansats
bygger därför på att problematisera, analysera och gestalta texten på ett sådant
sätt att även undangömda kärntankar kan synliggöras. Den systematiska analysen
strävar därför efter att vidga vår uppfattning om vad som, ytligt sätt, verkar vara
fallet genom att liksom gå ett steg längre. Man kan t.ex. klarlägga varför någon speciell teori eller världsåskådning framställs just på det sätt som det görs i de texter
som ligger i fokus för undersökningen. Den systematiska analysen använder sig
av litteratur- och historievetenskapliga forskningsresultat vid gestaltandet av undersökningens utgångspunkter, men själva analysen kan ha ett öppet förhållande
till själva forskningsmaterialet. Det är de undersökta texternas betydelseinnehåll
som en tolkningsbar helhet som är det avgörande och primära. Även förhållandet
mellan texternas delar och den helhet som kan skönjas är relevant i detta sammanhang (Jussila & al 1989, 170–176).
Man kan betrakta den sytematiska analysen ur ett både idéhistoriskt och filosofiskt perspektiv. Båda delarna är tydligt närvarande och invävda i detta arbete.
Den idéhistoriska dimensionen handlar om att behandla tankemässiga och världsåskådningsmässiga element, kort sagt idéer, ur ett historiskt perspektiv. Människors föreställningar och idéer kan alltid betraktas mot bakgrund av en viss historisk tidsrymd. Människan bebor inte bara en plats utan är också ett barn av sin
tid. Människans tankar och idéer är alltså inte solitära skapelser utan kan belysas i
förhållande till den livsvärld hon lever i.26 Idéhistoriska framställningar kan därför

26
Det är intressant att olika vetenskapliga perspektiv betonar på olika sätt vad det är
som ger riktning åt människans tankar och föreställningar. Sålunda kan en marxist
hävda att våra tankar är en avspegling av den yttre samhällsstrukturen, en biologisk
”kognitivist” ser dem som nervbanornas reaktioner medan en idealist framhåller idéernas autonoma eller översinnliga karaktär.
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betraktas mot bakgrund av olika beskrivningar: I sin mest allmänna form kunde
man kanske skilja mellan sociala/politiska, psykologiskt/biografiska och allmänna
”intellektuella” idéhistoriska förklaringsmodeller.27 I detta arbete gör vi en tydlig
linjedragning redan på denna punkt. Tonvikten ligger på det allmänna idéhistoriska planet. Detta innebär att vi försöker förstå Rudolf Steiner tidiga tankevärld
med att finna allmänna idéhistoriska kontaktytor med olika tankeriktningar och
specifika tänkare. Men vi bortser inte helt och hållet från psykologiska och biografiska perspektiv. Som vi redan såg i anslutning till Rudolf Steiners levnadslopp
förefaller det som om hans egna, ganska unika, erfarenheter spelar en central roll
för riktningen av hans tänkande. Men det är viktigt att poängtera att vi inte försöker ge en förklaring av varför Steiner tänkte som han gjorde. Detta, om det överhuvudtaget vore meningsfullt att ställa en sådan fråga, skulle kräva en helt annan
form av analys och inriktning.
Den andra centrala delen i den systematiska analysen hänför sig till en slags
filosofisk dimension. Det handlar om att behandla den form av rationalitet som
ligger till grund för den tankevärld, och de texter, som forskningen har som sitt
objekt. Denna filosofiska dimension har av Niiniluoto (1980) formulerats med
hjälp av följande steg: (a) problematisering – man ställer ett forskningsproblem
och avgränsar ett specifikt område, (b) explikering – man lyfter fram olika problematiska, mångtydiga och implicita föreställningar, samt (c) argumentation
– man försöker finna grunder (eller motargument) för de element man lyfter fram
i explikeringsskedet. Alla dessa tre moment finns närvarande i den föreliggande
avhandlingen men argumentationen handlar, i detta fall, närmast om att finna
grunder och förstå olika begreppsmässiga sammanhang i Steiners ganska komplexa föreställningsvärld. En nyckelverksamhet är då att kontextualisera de föreställningar och begrepp som dyker upp i hans texter. Kontextualisering blir därför
en central del av den argumentativa processen.

(b) Om forskningens hermeneutiska karaktär
Det är naturligt att betrakta den systematiska analysen som, till väsentliga delar,
en hermeneutisk forskning. Den handlar ju i grund och botten om tolkning. Utgångspunkten är, i enlighet med den moderna hermeneutiken, att vår förståelse
alltid är situationsbunden. Redan innan jag börjar tolka en text har jag placerat
den i en viss kontext, närmat mig den från ett visst perspektiv och uppfattat den på
ett visst sätt. Vårt subjekt eller våra ”livsrelationer” träder emellan och färgar texten. Det betyder att man är medveten om hur den egna subjektiviteten är delaktig
i förståelseprocessen. All förståelse inbegriper därför en projektion av mening som
härrör från vår situation. Denna situation kan inte uttömmande beskrivas eller
objektiveras. Men det betyder inte att man måste tiga. Genom att beskriva arbetets
27

jfr Liedman (1966). Olausson (1994, 31) skiljer mellan fyra typologiska beskrivningar som används av idéhistoriker: (1) Textens nivå (analys av textens begreppsliga
grundstruktur och idéanalys), (2) Individnivå (personlighet och liv), (3) Intellektuell
kontext (samtida och historisk intellektuell kontext) samt (4) Socioekonomisk kontext
(de sociala och samhälleliga aspekterna).
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underliggande motiv och intentioner, de olika stegen i arbetsprocessen samt redogörelser för de källor man använt sig av klarlägger man något av sin situationalitet
(eller ”subjektivitet”).
Som en naturlig följd av detta görs naturligtvis inga anspråk på en ”objektiv”
beskrivning, i ordets snäva bemärkelse, av den tidiga Steiners tänkande. Tvärtom
är det fråga om en beskrivning som till väsentliga delar färgas min egen begränsade
förståelsehorisont och av min egen inkörsport till detta område. I denna mening
är grundattityden anti-objektivistisk: varje idéhistorisk beskrivning utgör en berättelse, en narrativ, av många möjliga. I detta fall handlar det egentligen om två
berättelser som går in i varandra. Jag berättar om Rudolf Steiners tidiga tänkande.
Men jag har ingen omedelbar tillgång till hur Rudolf Steiner tänkte utan endast
en korpus av olika texter. Därför är det, i vid mening, fråga om en berättelse av
berättelser. Att det finns en väsentlig tidrymd mellan mig själv och Rudolf Steiner,
ungefär 100 år, spelar givetvis en viktig roll. Mitt sätt att läsa Steiners texter hade
förmodligen sett ut om jag var samtida med honom. Min läsning av honom färgas
av distinktioner och begrepp som har formats av de intellektuella traditioner som
jag ingår i. Jag utgår kanske i vissa fall från begreppsliga distinktioner och relationer som kanske inte var relevanta i vetenskapens diskurser i slutet av 1800-talet
men som har en alldeles särskild betydelse idag. Samtidigt finns det kanske aspekter i Steiners tänkande som saknar adekvata sammanhang i dag och belyses genom
idéhistoriska paralleller eller kopplingar. Målsättningen är ändå hela tiden att alla
distinktioner och teoretiska rambeskrivningar som ingår i denna avhandling snarare skall belysa än fördunkla Steiner egna texter för den moderna läsaren.
Sammanfattningsvis kan vi peka på den dialektiska och dubbla rörelse som
utmärker forskning av denna typ. Å ena sidan har vi att göra med en tolkning som
handlar om att försöka vara så ”trogen” som möjligt när det gäller att närma sig
det avgränsade textmaterialet. En sådan läsning präglas av en inomtextuell tolkning, dvs. att försöka beskriva och lyfta fram de grundläggande elementen och
strukturer samt deras interna förhållanden.28 Det handlar om att försöka tysta ner
sig själv så att texten får möjlighet att tala. Å andra sidan, och som en minst lika
viktig aspekt, handlar det om en förmåga att kontextualisera idéerna till nya helheter och nya meningssammanhang. Genom denna kontextualisering finner man
nya infallsvinklar till hur man förstår tankar och idéer – de är trots allt inte oberoende entiteter. Genom att ta med även ”oväntade” referenser till textanalysen

28
Denna inomtextuella tolkning handlar om att försöka närma sig ett meningssammanhang på dess egna villkor och undvika att restlöst reducera texten till främmande
begrepp och andra tankeriktningar. En slags ytterlighetsposition I denna fråga intar
Owen Barfield i anslutning till sin bok om Samuel Taylor Coleridge: ”What is wanting in the sizable bibliography of literature on Coleridge is a full-scale study of the
development of his philosophy which will consider him on his own terms and not a
representative of something else, whether it be German idealism, English Platonism,
pantheistic mysticism, semantic analysis, or depth psychology. The idea or organizing
insight ought to be internal to his thought, so as to see what that thought is and not
merely what it is like or unlike (Barfield 1971, 4).
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breddar man hela tolkningshorisonten och pekar på hur kontextualiseringen alltid
är bunden till en partikulär (”subjektiv”) förståelsehorisont. Dessa båda moment
(inomtextuell tolkning och kontextualisering) förenas i följande rekommendation
till idéhistorisk läsning:
En god rekommendation för den idéhistoriska läsningen är att börja med en läsning som är så gynnsam som möjligt för författaren. Man skall försöka förstå texten utifrån författarens avsikter, inte leta efter fel och motsägelser, utan hålla sig
till en sympatiserande läsning. När denna väl är gjord – även om den i viss mening
aldrig blir färdig – kan det vara på sin plats att försöka gå bakom texten, att nyttja
det som Ricoeur kallat för ”misstankens hermeneutik” (Olausson 1994, 17).

I denna avhandling kanske vi aldrig når så långt som till en ”misstankens hermeneutik”. Vi har fullt upp med att försöka förstå texterna ur författarens avsikter.
Därför håller vi oss inom en mera traditionell hermeneutisk förståelse, i närheten
av William Diltheys syn på hermeneutiken som en slags utläggningskonst (Auslegung). Kännetecknande för denna utläggningskonst är att en beskrivning av andra människors tankegångar är en re-konstruktion av ett medvetandeliv som har
ett centrum, en självförståelse, som man kan ”tänka vidare” och placera i olika
sammhang. Men, i motsats till Dilthey, tror vi inte att denna förståelse kan objektiveras på något sätt. Vi kan inte överskida vår historiska situation och utsiktspunkt (jfr Warnke 1993, 42–51). Likväl kan en fruktbar idéhistorisk utgångspunkt
inte stanna upp vid en naiv eller apologetisk läsning där man återger texternas
innehåll som färdigt tolkade. Istället gäller det att vara aktiv i tolkningsarbetet,
kontextualisera och finna olika meningsbärande element i texten – även det som
inte uttrycks, luckor och motsägelser. I denna avhandling försöker vi följa denna
uppbyggande linje.

(c) Om textmaterialet
Det huvudsakliga objektet för denna forskning är något som vi endast kan närma
oss indirekt – texter som i sin tur avtäcker olika meningssammanhang som vi
är intresserade av. Texter, som idéhistoriska källor, kan, enligt gängse praktik,
indelas i primära och sekundära. Mina primära källor, och som jag också först
bekantade mig med för att bilda mig en uppfattning om detta avgränsade område, utgörs av de böcker, men också av artiklar och brev, som Rudolf Steiner
författade under den första delen av sitt liv. Om man anser att man vid 40 års
ålder uppnår livets mittpunkt, så är det till detta skede av Steiners liv som denna
forskning sträcker sig. De texter som denna forskning baserar sig på spänner därför över en tidsaxel på ungefär 20 år, närmare bestämt från 1881 – 1901. Alla
dessa texter ingår också i den Gesamtausgabe som år 1961 påbörjades för att ge ut
Rudolf Steiners samlade verk. Den textkorpus som hänför sig till den första delen
av Steiners liv kan ändå betecknas som mycket anspråkslöst jämfört med den
produktivitet som kännetecknar hans antroposofiska verksamhet. Sammantaget
har man räknat att Steiner, förutom de böcker och artiklar som han publicerade,
höll runt 6000 föredrag, som i de flesta fall stenograferats och utgivits. År 1990
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hade 354 band utkommit i hans samlade verk (Gesamtausgabe). Men, som sagt,
endast en liten del av dessa tillhör den för-antroposofiska perioden som alltså ligger i blickfången för denna studie.
Som de primära texterna för denna forskning framstår egentligen de sex första verken i Steiners Gesamtausgabe (GA 1 – GA 6).29 De är alla nära besläktade
i sin kunskapsteoretiska grundsyn och tematik. De behandlar kunskapens och
vetenskapens natur på ett sätt som står i nära dialog med den tyska idealismens
tradition och den romantiska naturfilosofins föreställningsvärld. Trots att dessa
verk anknyter till en filosofisk tradition från Platon till Nietzsche så finns där en
underliggande kunskaps- och vetenskapsteoretisk syn som Steiner hela tiden försvarar och utvecklar. Som primära källor kan också fogas de talrika uppsatser och
artiklar Steiner skrev under sina ungdomsår, publicerade i en utgåva (GA 30)30,
samt hans brevväxling under dessa år är utgiven i två utgåvor (GA 38–39).31 Som
en ytterligare viktig källa, i detta sammanhang, kan ännu nämnas Steiners självbiografi (GA 28)32 som till största delen behandlar hans liv just före den teosofiska
och antroposofiska perioden. Biografin bidrar, i detta sammanhang, till att både
belysa vissa yttre, biografiska, detaljer och vissa idémässiga aspekter trots att den
är författad utifrån en antroposofisk kontext. Samtliga referenser från dessa ovan
nämnda verk refereras med numreringen i Gesamtausgabe (GA). Alla direkta citat
av Steiner är översatta till svenska för att skapa ett homogent textflöde. I de flesta

29
Dessa utgörs av GA 1 Einleitungen zu Goethes Naturwissenschaftlichen Schriften
(1884–1897); GA 2 Grundlinien einer Erkenntnistheorie der Goetheschen Weltanschauung mit besonderer Rücksicht auf Schiller (1886); GA 3 Wahrheit und Wissenschaft
(1892); GA 4 Die Philosophie der Freiheit. Grundzüge einer modernen Weltanschauung
(1894); GA 5 Friedrich Nietzsche. Ein Kämpfer gegen seine Zeit (1895); GA 6 Goethes
Weltanschaaung (1897).
30
GA 30 Metodische Grundlagen der Anthropsophie 1884–1901. Gesammelte Aufsätze
zur Philosophie, Naturwissenschaft, Ästhetik und Seelenkunde (1963). Dornach. Verlag
der Rudolf Steiner-Nachlassverwaltung.
31
GA 38. Briefe I, 1881–1891 (1985). Dornach. Rudolf Steiner-Nachlassverwaltung
och GA 39. Briefe II, 1892–1901 (1953) Dornach. Rudolf Steiner-Nachlassverwaltung.
32
Steiners självbiografi Mein Lebensgang (GA 28) [översatt till svenska: Mitt Liv (1981)]
som han skrev under sina sista levnadsår 1923–25, förblev en torso och sträcker sig
fram till år 1907. Den har kommit att utgöra utgångspunkten för alla andra biografier
om Steiner. Det torde inte finnas någon kritisk granskning av denna biografi. Det är
därför viktigt att läsa den som Steiners egen tolkning av sin personliga livshistoria. Steiner var också själv medveten om den personliga innebörden som man väver in i denna
typ av biografier. Han ansåg att ett betraktande av den egna personligheten inte träffar
personlighetens kärna; ”det personliga måste komma till uttryck i ord och handling”.
Motivet för att skriva den var att ”rätta till en mängd felaktiga slutsatser angående min
livsgärning, och tillmötesgå vänliga människors enträgna begäran” (GA 28, 1/Steiner
1981a, 7). Steiners självbiografi är ändå, på många sätt, informativ i det att den skapar
ett sammanhängande mönster av hans liv fram till år 1907. Steiner skrev också 1907 en
liten självbiografisk skiss för Eduard Schuré. Denna skiss är, jämfört med självbiografin, betydligt mera ockultistisk till sin framtoning och innehåller närmast en beskrivning av Steiners förhållande till den esoteriska kunskapsvägen (se GA 11, 7–18).
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fall är översättningen gjord av författaren till avhandlingen. I de fall där det redan
existerar en svensk översättning hänvisas, vid sidan om den tyska utgåvan, även till
den existerande svenska översättningen.
Mina sekundära källor utgörs av texter som på ett eller annat sätt har tematisk anknytning till Rudolf Steiners tidiga tänkande. Här finns det ingen enhetlig
forskningsinriktning jag har kunnat stödja mig på. Men en väsentlig del av arbetet
har visat sig handla om att relatera Steiners egen tankeriktning till andra tänkare
och tankeriktningar. Steiner skrev långt ifrån solitärt och i avskildhet utan hade
ett starkt behov av att relatera sina egna föreställningar till både hans samtid och
historien. Han var i detta avseende en samhällstillvänd personlighet som formade
sina åsikter och ståndpunkter i nära relation med sin samtida föreställningsvärld.
Eftersom det inte finns någon egentlig receptionshistoria av Rudolf Steiners tidiga
tänkande har jag inte kunnat utgå från ett etablerat diskursivt sammanhang. Istället har jag inriktat mig på att försöka förstå och beskriva dess grundläggande komponenter i förhållande till närliggande tankeströmningar. Det kan därför framstå
som om sekundärlitteraturen har valts godtyckligt och fragmentariskt.33 Men det
finns några linjer i valet av sekundärlitteratur.
En linje utgörs av litteratur som, på ett eller annat sätt, behandlar Goethes vetenskapliga verksamhet och bidrar till att förstå de underliggande förutsättningarna och föreställningarna för denna verksamhet. Eftersom den unga Steiners
skrifter kan läsas som en genomgående och fortlöpande tribut till den tyska nationalskalden ter det sig viktigt att skapa sig en föreställning om vad det handlar
om. I dessa studier har åtminstone följande böcker spelat en viktig roll: Magnus,
R. (1949) Goethe as a Scientist; Armine F., Zucker F.J., Wheeler H. (eds.) (1987)
Goethe and the sciences: A Reappraisal; Sepper D. L. (1988) Goethe contra Newton.
Polemics and the project for a new science of color; Bortoft H. (1996) The Wholeness of Nature: Goethe’s Way toward a Science of Conscious Participation in Nature;
Seamon D. & Zajonc A. (eds.) (1998) Goethe’s Way of Science – A Phenomenology
of Nature; Tantillo A. O. (2002) The Will to Create: Goethe’s Philosophy of Nature.
I detta sammanhang har jag också bekantat mig med litteratur som behandlar den
vetenskapliga verksamheten under den tidsperiod som sammanfaller med Goethes mest verksamma tid, kring åren 1790–1830.34

33

Det är värt att poängtera att avsikten inte är att försöka sig på någon heltäckande
idéhistorisk analys av de frågeställningar som den tidiga Steiner behandlade. Man kan
säkert uppföra en invändning mot att sekundärlitteraturens tyngdpunkt i detta arbete
ligger vid nordisk och anglosaxisk litteratur på bekostnad av den tyskspråkiga litteraturen. Detta kan inte bestridas. Motiveringen till detta val har dikterats av högst praktiska
och pragmatiska skäl. På grund av det stora linjer som detta arbete täcker har det under
arbetets gång inte kännats nödvändigt att genomföra en mera ingående idéhistorisk
källundersökning. Snarare har sekundärlitterturen successivt vuxit fram under arbetets
lopp utgående från den förefintliga litteraturens källhänvisningar.
34
Av dessa kan nämnas bl.a. Liedman (1966); Eriksson (1969); Lenoir (1982); Burwick
(1987); Petry (1993); Poggi & Bossi (1994); Nyhart (1995); Foucault (2002).
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En annan nära besläktad linje har utgjorts av den tyska idealistiska filosofin
men kanske i ännu högre grad romantikens naturfilosofiska tänkande och dess
underliggande kunskaps- och bildningsteori. Av den litteratur som har varit viktiga för min orientering till detta mångförgrenade område kan nämnas Fredrick
Beisers The Romantic Imperative – The Concept of Early German Romanticism
(2003), Richard Richards The Romantic Conception of Life. Science and Philosophy
in the Age of Goethe (2002), Andrew Bowies monografi om Schellings tänkande (Bowie 1993b) samt vissa av Ernst Cassirers rika böcker (se Cassirer 1945;
1955; 1978). Vägledande har också varit såväl Günther Bucks digra verk Rückwege aus der Entfremdung. Studien zur Entwicklung der deutschen humanistichen
Bildungsphilosophie (1984) liksom Wolfgang Klafkis och Hans-Georg Gadamers
bildningsteoretiska analyser (Klafki 1996; Gadamer 1986) I detta sammanhang
bör också nämnas Charles Taylors författarskap som på ett mångsidigt sätt rör
sig genom hela den västerländska idéhistorien och förmår lyfta fram många intressanta drag i den föreställningsvärld som präglade romantikens generation (se
Taylor 1988; 1989; 1996). När jag i slutet av kapitel 4 jämför den tidiga Steiners
förhållande till Nietzsches tankevärld har jag inte utgått från någon övergripande
diskurs utan erbjuder endast en översiktlig beskrivning av några centrala besläktade drag i en jämförande analys.
En tredje linje utgår från den Waldorfpedagogiska tematiken i kapitel 5. Här
har jag försökt hålla mig till Steiners egna pedagogiska föreläsningar (1981b;
1986; 1987; 1994) och några Waldorfpedagogiska läroplaner men tar också in en
del sekundärlitteratur på området, främst i ett nordiskt perspektiv. Det kan också
nämnas att Kieran Egans böcker spelat en viss roll i betraktandet av Waldorfpedagogiken ur en romantisk förståelsehorisont.
2.3. Avhandlingens struktur och uppbyggnad
Jag har under arbetets gång haft en mycket bildlik föreställning om vad denna
undersökning egentligen syftar till att avtäcka. Denna bild kan också vara till hjälp
för läsarens orientering i detta ämne. För en utomstående visar sig den Waldorfpedagogiska verksamheten i första hand som en pedagogisk riktning som i slutändan
grundar sig på en mängd mer eller mindre uttalade antroposofiska föreställningar. I dessa, ofta kosmologiska, föreställningar vilar någonting otidsenligt för vår
moderna vetenskapliga rationalitet. Men vid sidan om antroposofin finner man
i Waldorfpedagogikens verksamhet talrika hänvisningar till den tyska idealismen
och romantiken. Dessa hänvisningar pekar i sin tur tillbaka till Rudolf Steiners
tidiga tänkande och filosofiska orientering – och utgör en slags understruktur till
det senare antroposofiska Geisteswissenschaft. Nu är jag i första hand endast intresserad av denna understruktur. Jag har märkt att det är vanligt att behandla Steiner tidiga tänkande, denna understruktur, som en förpost till antroposofin och
därmed utifrån en tolkningsram som väsentligen går ”uppifrån ner”. Man tolkar
Steiners goetheanism utifrån en gryende och framväxande världsåskådning som
blommar ut i den senare antroposofin. Denna avhandling tar ett annat perspektiv.
Jag läser denna understruktur ”nerifrån upp” alltså ur en idéhistorisk synvinkel.
På vilket sätt kan man förstå Steiners tidiga tänkande som ett led i en västerländsk
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idéhistorisk tradition?35 Och ur detta perspektiv kan vi därför fråga oss om man
finner något i Steiners tidiga tänkande som, kanske på ett mindre främmande sätt
än vad antroposofin gör gällande, kan motivera och förklara Waldorfpedagogikens mål och metoder? Denna fråga motiverade ett intresse att gräva lite djupare i
hur Steiners tidiga tänkande gestaltade sig och huruvida detta tänkande avspeglar
sig i den Waldorfpedagogiska verksamheten.
Avhandlingens fokus ligger alltså i den idéhistoriska tradition som Rudolf
Steiner i sin ungdom utgick ifrån och under hela sitt verksamma liv stod i livlig dialog med. När man bekantar sig med Steiners ungdomsskrifter så kan man
särskilja olika tematiska fåror som går in i varandra. Ett viktigt tema utgörs av en
slags rehabilitering av den vetenskapliga attityd han mötte i Goethes vetenskapliga
produktion. Ett annat tema utgörs av den kunskapsteori som han utvecklar. Det
är en kunskapsteori som träder i dialog med den tyska idealismen och utmynnar i en kunskapsregion som relaterar till en slags inre erfarenhet av tänkandet. I
förlängningen av denna kunskapsteori möter man en frihetsfilosofi som säger ett
och annat om hur människans frihet kan förstås. Dessa olika tematiska linjer hör
intimt ihop men behandlas i detta sammanhang något åtskilt från varandra. De
frågeställningar som presenterades i inledningen kan nu förtätas och preciseras till
frågor som samtidigt beskriver avhandlingens kapitelindelning.
Kapitel 3. Hurdant vetenskapsideal framträder i Rudolf Steiners tidiga skrifter? Detta
kapitel är, i stor utsträckning, idéhistoriskt till sin natur. Fokus ligger på den vetenskapskonception som företräddes av Goethe (och hans samtid) och försvarades
av den unga Steiner. Vi riktar uppmärksamheten mot de grundläggande idéer som
denna tradition vilar på? Hur, och på vilket sätt, kom Rudolf Steiner att tillägna sig
denna tradition? Vi försöker erbjuda en sammanfattning av ett alldeles särskilt vetenskapsideal som låg till grund för den tidiga Steiners vetenskapliga orientering.
Detta kapitlel behandlar egentligen lika mycket Goethe som Steiner.
Kapitel 4. Hur närmade sig den unga Steiner kunskapens och frihetens problem?
Hurdan var den unga Steiners kunskapsteori? I vilket förhållande står Steiners filosofiska orientering till andra filosofiska strömningar? Vilken är den unge Steiner syn på människans frihet och kan man läsa hans filosofi mot bakgrund av en
klassisk bildningsteori? Kan man läsa Steiners tidiga filosofi som en berättelse om
människans ”människoblivande”, en berättelse om människans individuation?
Detta kapitel har kanske en mera filosofisk är idéhistorisk prägel. Vi är ute efter
att försöka finna de kunskapsteoretiska grunderna för hans utvecklingsberättelse,
hans frihetsfilosofi.
35

Jag skulle vilja påstå att den antroposofiska tolkningsramen tolkar Steiners tidiga
tänkande väsentligen teleologiskt, såtillvida att antroposofin erbjuder nycklarna till att
den unga Steiners begriplighet. I denna avhandling motsätter jag mig inte, strängt taget, denna tolkningsram. Men det är viktigt att se dess begränsningar. Man kan svårligen förstå den tidiga Steiners tänkande, i ett vidare idéhistoriskt sammanhang, utan att
re-kontextualisera hans tankar till de filosofiska traditioner han stod i nära förbindelse
med.
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Kapitel 5. I vilken mån finner man återspeglingar av Goethes vetenskapsideal och
Steiners tidiga kunskaps- och frihetsfilosofi i Waldorfpedagogiken? I detta kapitel
ställer vi ännu Steiners vetenskaps- och kunskapsteoretiska utgångspunkter i förhållande till några aspekter av den Waldorfpedagogiska verksamheten. Kan man
förstå Waldorfpedagogiken i förhållande till Rudolf Steiners tidiga tänkande? Det
torde stå klart att detta kapitel inte gör anspråk på någon uttömmande behandling
av Waldorfpedagogiken utan erbjuder ett slags utkast på hur denna säregna pedagogik även kan läsas mot en romantisk och naturfilosofisk fond.
Rent strukturellt är avhandlingen alltså uppdelad i tre separata huvudkapitel av
vilka det tredje och fjärde är de mest omfattande och djupast penetrerande medan
det femte bygger på att finna element i den Waldorfpedagogiska rörelsen som de
tidigare kapitlen öppnat. I det avslutande sjätte kapitlet avrundas helheten med en
diskussion. Det är klart att formen på ett dylikt arbete kunde se väldigt annorlunda
ut. Kapitlet om Waldorfpedagogiken kunde ha beretts betydligt mera utrymme.
Under arbetets gång visade det sig ändå att största delen av författarens energi och
intresse riktades till att förstå och kontextualisera Steiners tidiga tänkande. Om avsnittet om Waldorfpedagogiken skulle ha fått motsvarande uppmärksamhet skulle
författaren förmodligen helt och hållet förlorat greppet om helheten.
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3. Återupprättandet av den goetheanistiska
vetenskapen
At the core of Goethe’s alternative science is a concept of the observer that is strikingly modern. Whereas Descartes advocated a complete separation between the thinker and the world, Goethe focused
upon the individual’s relationship with the world. He argued that it
is impossible to conduct truly objective experiments because all scientists, whether they admit it or not, theorize each time they examine
the world (Tantillo 2002, 3)

I detta kapitel skall vi fokusera på den vetenskapliga hållning som Rudolf Steiner i
sina ungdomsår blev en ivrig förespråkare av. Den tar sin utgångspunkt i en världsåskådning som går tillbaka till det klassiska tyska bildningsarvet och särskilt till en
framträdande gestalt i denna kultur: Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832).
Det är ingen överdrift att säga att Steiners möte med Goethes världsåskådning blev
alldeles avgörande för hur hans tidiga filosofiska projekt utvecklades. Ett av de allra
tydligaste motiven och starkaste drivkrafterna för Steiners tidiga filosofi blev därför
ett slags återupprättande av Goethes världsåskådning. Steiner kom därigenom att bli
en av de mest inflytelserika proponenterna för ett goetheanistiskt vetenskapsideal
och även hans senare utvecklade antroposofi kan, i alla fall i viss mån, ses mot bakgrund av de kunskapsteoretiska reflexioner som han utvecklade i sina tidiga skrifter.
Det bör dock påpekas att det goetheanistiska vetenskapsidealet, allt sedan medlet av
1800-talet fram till vår egen tid, haft en mycket blygsam roll i vetenskapsfilosofiska
diskussioner. Varför så är fallet framstår, ur ett idéhistoriskt perspektiv, med ganska
tydliga konturer. De underliggande idealistiska antaganden som färgar den goetheanistiska kunskapssynen ansågs, under 1800-talets senare hälft, överflödiga och blev
föremål för samma kritik som egentligen hela den romantiska vetenskapen: den ansågs spekulativ till sin karaktär och oförenlig med framväxande moderna empiriska
förklaringsmodellerna. I detta kapitel skall vi ge en översikt över de centrala elementen i Goethes sätt att bedriva vetenskap. Detta är i sin tur alldeles fundamentalt för
att förstå orienteringen av Steiners tidiga tänkande.
3.1. Rudolf Steiners tidiga kunskapsväg
Rudolf Steiner ger i sin självbiografi, Mein Lebensgang, en översiktlig beskrivning
av sin egen intellektuella utveckling invävd med sina personliga erfarenheter, eller
som Shepard (1963, 29) uttrycker det – historien om Steiners eget inre liv. Steiners
självbiografi utgör, tillsammans med hans brevväxling, den mest informativa källan till hans tidiga kunskapsväg. Båda erbjuder personliga beskrivningar av olika
intellektuella och filosofiska strömningar som korsade Steiners väg under den första hälften av hans liv. De skapar också en rätt så koherent bild av Steiners tidiga
kunskapsintressen och den betydelse som olika möten (med levande eller litterära
gestalter) hade för honom under hans tidiga utveckling. Alla förefintliga biografier
om Steiners liv bygger till väsentliga delar på dessa båda dokument.
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Det förefaller som om Steiner, redan i ett tidigt skede av sitt liv, visade ett utpräglat filosofiskt intresse. Hans ungdomsår kännetecknas också dels av en ganska
tidig intellektuella mognad kombinerat med en rätt utvecklad självaktivitet. Man
kan läsa om att han vid 14–15 års ålder läste ’i smyg’ Kants Kritik der reinen Vernuft under historielektionerna, Kants texter inklistrade mellan historiebokens sidor (GA 28, 23/Steiner 1981a, 34). Steiner beskriver också den lidelsefulla strävan
som mötet med filosofin och läsningen av Kant gav upphov till.
[J]ag [ville] få fasta hållpunkter att grunda mitt eget tänkande på. När jag gick på
mina promenader under ferierna, var jag då och då tvungen att slå mig ned någonstans i lugn och ro, och om och om igen föröka göra klart för mig, hur man kan
bilda sig en föreställning om naturföreteelserna via enkla, överskådliga begrepp
(ibid.24/35).36

Man kan också läsa om hur han inhämtade han med stor hängivenhet skolans
religionskunskap som han, enligt egen utsago, levde sig starkt in i. Han upplevde
inte en direkt diskrepans mellan religionens och kunskapens (tro och vetande)
område för att han visste ”alldeles bestämt att vördnaden för det andliga på intet
sätt förtogs genom min inställning till kunskapen” (ibid.). Trots att han, i enlighet
med faderns vilja att utbilda sig till ingenjör, gick i gymnasiet på reallinjen skaffade
han sig själv läroböcker i latin och grekiska och bedrev språkstudier i all tysthet för
att, parallellt med de övriga studierna, tillägna sig kunskaper i klassiska språk som
han senare hade nytta av.
Det var tydligt att den tyska filosofiska traditionen spelade en central roll i Steiners formativa ungdomsår. I Steiners självbiografi kan man läsa om hans litterära
bekantskap med J. G. Fichte år 1879, vid tiden då han påbörjade sina studier vid
tekniska högskolan i Wien. I Fichtes filosofi – där jaget utgör en utgångspunkt för
vår kunskap – fann han uppenbarligen ett slags ideal som han ville sträva efter.
Han skriver:
Mina bemödanden att tränga in i de naturvetenskapliga begreppen hade till slut
fått mig att se det mänskliga ’jagets’ ansträngningar som den enda möjliga utgångspunkten för sann kunskap. Jag tänkte, att om jaget är aktivt och samtidigt självt
kan iaktta sin aktivitet, är medvetandet något direkt andligt. Jag trodde att det bara
gällde att uttrycka det man ser i klara, överskådliga begrepp (ibid.32/44).37
36
[I]ch wollte (…) feste Anhaltspunkte gewinnen, um mit dem eigenen Denken zurecht zu kommen. Wo und wann ich meine Ferienspaziergänge machte: ich musste
mich irgendwo still hinsetzen und mir immer von neuem zurechtlegen, wie man von
einfachen, überschaubaren begriffen zur Vorstellung über die Naturerscheinungen
kommt.
37
Meine Bemühungen um naturwissenschafliche Begriffe hatten mich schliesslich
dazu gebracht, in der Tätigkeit des menschlichen ”Ich” den einzig möglichen Ausgangspunkt für eine wahre Erkenntnis zu sehen. Wenn das Ich tätig ist und diese Tätigkeit selbst anschaut, so hat man ein Geistiges in aller Unmittelbarkeit im Bewusstsein,
so sagte ich mir. Ich meinte, man müsse nun nur, was man so anschaut, in klaren,
überschaubaren begriffen ausdrücken.
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Vid samma tid försökte han dessutom orientera sig i den samtida nykantianska filosofin och kom i kontakt med den samtida herbartianismen. Han började
även besöka Franz Brentanos (1838–1917) föreläsningar i praktisk filosofi som,
enligt hans självbiografi, gjorde ett starkt intryck på honom (ibid.35/48ff).38 Steiners beskriver att det vid denna tid kändes som hans ”plikt att söka sanningen
genom filosofin”. Även om hans egen studieinriktning var inriktad mot matematik och naturvetenskaper kände han det som att studierna inte skulle ge honom
något ifall han ”inte hade en säker filosofisk grund att stödja sig på” (ibid.37/52).
Dessa biografiska erinringar av den gamle Steiner kan bestyrkas från hans egen
brevväxling. I många av sina brev från början av 1880-talet ger han uttryck för
ett lidelsefullt och eftersträvansvärt kunskapsideal som styrde hans filosofiska
strävan:
Jag är på inga villkor en människa som lever sina dagar som ett djur i människogestalt, utan jag följer ett helt bestämt mål, ett idealt mål, kunskapen om sanningen.
Nu kan man på inget sätt fånga upp detta i ett språng utan det behövs den allra
ärligaste strävan till världen, en strävan som är fri från själviskhet men också fri
från resignation (GA 38, 16–17).39

I ett annat brev från samma dag skriver han att filosofin är för honom ”ett inre
behov utan vilket hans liv vore ett tomt intet”. I detta sammanhang beskriver han
också första gången planerna på nedskrivandet av en ”frihetsfilosofi”, som han ansåg att till formen skulle följa de uppslag Friedrich Schillers filosofi hade utstakat
(ibid.18–19).
Steiners grundläggande filosofiska dilemma är kanske den mest klassiska av
alla filosofiska problem: att försöka klarlägga förhållandet mellan tankevärlden
och den sinnliga världen. Den unga Steiner levde i en tillvaro som gränsade mot
”solipsismen”; det var en tillvaro där tankevärlden upplevdes som mera verklig

38

Franz Brentanons beskrivande psykologi har ofta framställts som en slags föregångare till den moderna fenomenologin som Edmund Husserl (1859–1938) i början av
1900-talet utvecklade till en inflytelserik kunskapsteoretisk position. Trots Steiners
positiva utlåtanden om Brentanos filosofiföreläsningar finner man mycket lite hänvisningar i Steiners tidiga filosofiska verk om att Brentanos filosofi skulle ha påverkat
honom i någon nämndvärd riktning. Steiner skrev 1893 dock ett litet inlägg i tidsskriften ”Literarischer Merkur” under rubriken ”Franz Brentano – Ûber die Zukunft der
Philosophie” (se GA 30, 505–506).
39
Ich bin durchaus kein Mensch, der in den Tag hinein lebt, wie ein Tier in Menschengestalt, sondern ich verfolge ein ganz bestimmtes Ziel, ein ideales Ziel, die Erkenntnis
der Wahrheit. Nun kann man diese aber keineswegs im Sprunge erhaschen, sondern es
bedarf dazu gerade des allerredlichsten Strebens von der Welt, eines Strebens, das frei
von Selbstsucht, aber eben auch frei von Resignation.
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än sinnesvärlden.40 Denna säregna upplevelse och försöket att övervinna denna
dualism kan ses som tongivande för inriktningen av Steiners hela filosofiska och
bildningsteoretiska projekt. Utmärkande för Steiners kolossala ambition var att
han inte bara genom filosofisk spekulation ville uttrycka en andlig dimension i tillvaron utan eftersträvade inget mindre än att, med hans egna ord, påvisa ett samband mellan naturvetenskapen och den andliga världen (GA 28, 42/Steiner 1981a,
58). Hans avsikt var sålunda att överbrygga klyftan mellan den inre (tanken) och
yttre världen (omvärlden) till ett sammanhängande helt – ett projekt som redan i
ett mycket tidigt skede förde honom mot en monistisk ontologi.
Det är inte svårt att förstå att Steiner stod väldigt ensam i sin grunduppfattning
att betrakta den andliga världen som en slags realitet (ibid.32/44; 44/60; 52/70). Det
var uppenbart att han inte fann mycket stöd för denna åskådning i sin samtid utan
måste gå tillbaka till tyska idealismen för att hitta beröringspunkter med sin egen
åskådning. Det är därför inte förvånande när Steiner uttrycker sin förtjusning över
att läsa Hegel (ibid.40/55) eller Schiller (ibid.44/61) som en slags affirmation av sin
egen hållning. Steiners uppenbara släktskap med den tyska romantiken och idealismen uttrycks också i ett brev från 1881 där det framgår att han vakat en hel natt
och grubblat på en mening av Schelling tills hela den idealistiska filosofin nu står
framför honom ”i en väsentligt modifierad gestalt” (GA 38, 13). Den tyska idealismen och romantiken utgör alltså med all tydlighet utgångspunkten för Steiners egen
filosofiska orientering. Frågeställningar som var centrala för den tyska idealismen
och romantiken var också för Steiner genuina filosofiska frågor. Detta gäller i allra
högsta grad frågan om förhållandet mellan det ideala och reella, en fråga som kan
sägas vara den centrala drivkraften till Steiners egna filosofiska verksamhet.
Mot denna bakgrund är det nästan överraskande vilket stort intresse Steiner
hyste för naturvetenskapernas problemställningar i sin samtid. Han riktade in sina
studier vid Wiens Tekniska högskola i matematik, naturhistoria och kemi för att
sikta på gymnasieläraryrket (GA 28, 33/Steiner 1981a, 47). Även som privatlärare
kom han åt att fördjupa sig i många naturvetenskapliga och övriga områden som
låg utanför hans egentliga studieområde eller hans filosofiska intressen. I denna
mening lämnade han aldrig sitt intresse för naturvetenskaperna till förmån för ett
ensidigt spekulativt filosoferande. Det var givetvis också denna omständighet som
fick honom att känna den största tillgivenhet med Goethes sätt att förhålla sig till
naturen och vetenskaperna.
40
Steiner skriver, i anslutning till hans ungdomsår, att ”[s]jälva tankeupplevelsen var
för mig tillvaron i en verklighet, som jag upplevt så genomgripande, att det inte fanns
rum för något tvivel. Sinnevärlden upplevde jag mindre starkt. Den fanns, men man
kan inte fatta den på samma sätt, som man kan fatta tankarna” (GA 28, 39/Steiner
1981a, 54–55). I ett annat sammanhang skriver han hur ”svår vägen via sinnena till
yttervärlden varit för mig under hela min barn- och ungdomstid. Jag har alltid haft
svårt för att hålla i minnet de yttre data, som det var nödvändigt att tillägna sig på t.ex.
naturvetenskapens område. Jag måste om och om se ett naturföremål för att lära mig
vad det kallades, till vilken klass det hörde rent vetenskapligt osv. Jag kan nog säga att
sinnevärlden för mig hade något skugglikt, bildlikt över sig. Den drog förbi min själ
som i bilder, under det att sambandet med det andliga genomgående hade en äkta
karaktär av verklighet” (ibid. 162/208).
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3.1.1. Mötet med Goethes världsåskådning
Steiners bekantskap med Goethes tänkande kan spåras tillbaka till den tid då Steiner studerade vid Tekniska högskolan i Wien. Där hade han en lärare, Karl Julius Schröer (1825–1900), som kom att spela en avgörande roll för Steiners möte
med Goethe. Schröder var professor i tyska språket och litteraturen och vid den
tiden Steiner lärde känna honom var ”hans håg och liv helt Goetheorienterade”
(ibid.60/80). Om mötet med denna lärare skriver Steiner:
Han fascinerade mig redan från första föreläsningen. Han gav mig en överblick
över det tyska andliga livet under andra hälften av 1700-talet och klargjorde därvid
på ett dramatiskt sätt vad Goethes första uppträdande på scenen kom att få för
betydelse (…) Han lät sig inte ryckas med av Herbarts teorier, som vid denna tid
utgjorde den förhärskande strömningen både vid lärosätena i filosofi och inom
pedagogiken. Han var däremot en helhjärtad anhängare av Goethes anda. Därför
tyckte han att allt, som hade att göra med Herbart, var pedantiskt och nyktert, även
om han erkände dennes tankedisciplin (ibid.47–48).41

Denna skillnad mellan Goethe och Herbart är, i själva verket, mycket illustrerande
för den riktning Schröers prefererade. Goethe och Herbart representerar två tämligen motsatta typers tänkare. Goethe representerade en idealistisk världsåskådning som utgick från naturens organiska enhet medan Johann Friedrich Herbart
(1776–1841), efterträdare till Kant som professor i filosofi vid universitetet i Königsberg, däremot stod för ett tänkande som var mera i samklang med den moderna, mera analytiskt och materialistiskt orienterade, vetenskapens utveckling.
Herbarts filosofi var egentligen en slags uppgörelse med den idealistiska filosofin
och hans psykologi byggde på utvecklandet av en empirisk psykologi som avvisar
alla medfödda själsförmågor och idéer liksom alla aprioriska begrepp. Herbarts
tänkande kom därför att representera en riktning som, under Steiners tid, hade
ett stort vetenskapligt inflytande bl.a. just genom övervinnandet av de idealistiska
grundantagandena.42
41

Schon von seiner ersten Vorlesung an war ich gefesselt. Er entwickelte einen Überblick über das deutsche Geistesleben in der zweiten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts und setze da in dramatischer Art auseinande, wie Goethes erstes Auftreten in
dieses Geistesleben einschlug (...) Er hat die Strömung für Herbart, die damals in
Österreich sowohl auf den philosophischen Lehrkanzeln wie in der Pädagogik die
herrschende war, nicht mitgemacht, Er war ganz an Goethes geistesart hingegeben. Da
erschien ihm denn alles, was an Herbart anknüpfte, trotzdem er an ihm die Denkdisziplin anerkannte, als pedantisch und nüchtern
42
Idag förefaller Herbarts inflytande långt större inom pedagogiken än vad fallet är
inom filosofin och psykologin. Inom den tyska bildningsteoretiska traditionen representerar han ’grundaren’ av en vetenskaplig pedagogik genom sina försök att formulera de grundvalar som pedagogiken som ett vetenskapligt forskningsobjekt vilar på
(se Uljens 1998). Steiner ger i sin översikt över filosofins historia (GA 18, 259–265)
en intressant beskrivning av Herbarts tänkande. Han skriver bl.a. att ”Herbart, på ett
annat sätt än Goethe, Schiller, Fichte och Hegel, är en representant för utvecklingen av
en modern världsbild”. Herbarts uppfattning om ”själen är, liksom alla andra verkliga
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Steiner beskriver sin lärare, Schröer, som en forskare vars studier aldrig enbart
var ”en vetenskaplig uppgift” och som därför inte fäste blicken alltför mycket vid
de vetenskapliga källorna. Inom det vetenskapliga samfundet kritiserades därför
Schröder en hel del av sina samtida – av dem som ”bekände sig till de förhärskande
litteraturhistoriska metoderna” (ibid.60/80). Denna beskrivning gör det även lätt
att föreställa sig släktskapet mellan Schröer och Goethe – båda hyser ett slags intuitivt förhållande till sitt forskningsobjekt och ett visst motstånd mot den tunga
vetenskapliga apparaturen. Schröers Goetheorientering tycks verkligen ha ovanliga mått om man får tro Steiner beskrivning att Schröer ”lever så starkt i Goethes
anda och verk att han vid varje känsla och tanke som kom för honom ställde sig
frågan: Skulle Goethe ha känt eller tänkt så?” (ibid.61/81)
Det förkom ett livligt umgänge mellan Schröer och Steiner som resulterade
i att Joseph Kürschner, på rekommendation av Schröer, inbjöd Steiner att ge ut
Goethes naturvetenskapliga skrifter med inledningar och åtföljande förklaringar i
den av Kürschner sammanställda Deutscher National-Literatur. Det framgår i Steiners korrespondens att initiativet till att Steiner skulle delta i detta projekt togs
åtminstone redan 1882 (se Steiner GA 38, 51–52).43 Den första delen av sammanställningen utkom år 1884, som band 33, med förord och kommentarer av Steiner. Detta var början till ett omfattande studium av Goethes världsåskådning som
utmynnade i en tolkning av Goethe som tog fasta på den kunskapsteoretiska sidan
av Goethes vetenskapliga skrifter – en sida som än idag ter sig svår att hantera, inte
minst på grund av den fragmentariska utformning Goethe själv hade gett den.
Inför denna uppgift skriver Steiner att han måste ”klargöra sin ståndpunkt å
ena sidan gentemot naturvetenskapen, å den andra gentemot Goethes hela världsåskådning” (GA 28, 74/Steiner 1981a, 97). Dessa båda aspekter blir omsorgsfullt
behandlade i de skrifter som Steiner publicerade om Goethe under 1884–1900, en
period som kom att bli en tämligen produktiv och filosofiskt orienterad fas i hans
liv. Det är också under denna period som han försöker formulera en självständig
kunskapsteori som kretsar kring de frågeställningar han redan i tonåren brottats

entiteter, enkla och oföränderliga i sig själva (...) Därför blir själslivet, för Herbart, ett
uttryck för de relationer som den enkla själentiteten skapar i sin kontakt med världen.
Herbart hade ett matematiskt sinne, och hela hans världsuppfattning kan i grund och
botten härledas från matematiska begrepp (...) På grund av sitt matematiska tänkande
har Herbart framgångsrikt undersökt sådana processer i människans själsliv som verkligen pågår med en viss regelbundenhet på samma sätt i alla människor. Dessa processer kommer, givetvis, inte att tillhöra de mera intima och individuella. Vad som är
ursprungligt och karakteristiskt i varje personlighet kommer att förbises av ett sådant
matematiskt intellekt men en person med en sådan mentalitet kommer att tillägna
sig en viss insikt i medvetandets allmänna processer och kan, på samma gång, genom
sina säkra färdigheter i aritmetiska beräkningar även kontrollera beräkningen av den
mentala utvecklingen. Liksom lagen om mekaniken möjliggör oss att utveckla tekniska
färdigheter så gör de psykologiska processernas lagbundenheter det möjligt för oss att
anvisa en teknik inom pedagogiken för utvecklingen av mentala förmågor. Av denna
orsak har Herbarts verk blivit fruktbara inom pedagogiken.”.
43
Se brev till Joseph Kürschner 28.9 1882.
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med: nämligen förhållande mellan människans yttre och inre, våra sinnesförnimmelser och vårt tänkande, den reala och ideala sidan av verkligheten. Men den avgörande brytningspunkten och centrala utgångspunkten för detta projekt var just
hans läsning av Goethe. De kanske mest utarbetade skrifter av Steiner från denna
tid som direkt behandlar Goethes kunskapssyn och vetenskap kan åskådliggöras i
följande uppställning:

Goethes Werke: Kürschners ”Deutsche National-Litteratur”
1884
1887
1890
1897

I.(33.) Band
II.(34.) Band
III.(35.) Band
IV.(36.) Band, 1 och 2 avd.

Goethes Werke: Weimar- eller Sophien-utgåvan II. avdelningen
1891
1892
1893
1894
1896

VI. Band
VII., IX. Band
VIII., XI. Band
X. Band
XII. Band

Böcker om Goethes världsåskådning
1886
1897

Grundlinien einer Erkenntnistheorie der Goetheschen Weltanschauung
Goethes Weltanschauung

Artiklar om Goethe i tidskrifter
1889
1891

1894
1899

Goethe als Vater einer neuen Ästhetik
Über den Gewinn unserer Anschauungen von Goethes naturwissenschaftlichen Arbeiten durch die Publikationen des GoetheArchivs
Goethes Naturanschauung gemäss den neuesten Veröffentlichungen des Goethe-Archivs
Goethes geheime Offenbarung. Zu seinem hundertfünfzigsten
Geburtstage

Figur 1. Rudolf Steiners mest centrala publicerade skrifter om Goethes världsåskådning under åren 1884–1897

Rudolf Steiner kom att betrakta Goethes världsåskådning som ett betydelsefullt
bidrag till den moderna vetenskapen och tog som sin uppgift att försöka påvisa
att den utgör en sammanhängande helhet. Steiner betonar i olika sammanhang att
han inte enbart har för avsikt att återge Goethes naturvetenskapliga forskningsre33

sultat som sådana utan vill snarare belysa Goethes sätt att bedriva forskning – som
ett exempel på hur man kan närma sig det organiska livet på ett mer holistiskt sätt
än vad som är brukligt genom de traditionella vetenskapliga ansatserna (jfr GA
28, 75ff/Steiner 1981, 98ff). Mötet med Goethes lära om det organiska gav därför
Steiner anledning att på nytt fördjupa sig i kunskapsteorin (ibid.78/102). De olika
begrepp som Goethe använde sig av tarvade efter kunskapsteoretiska förklaringar
som Steiner tog som sin uppgift att försöka klarlägga.
Den första delen av Goethes naturvetenskapliga skrifter utkom alltså 1884 i
Kürschnerutgåvan med kommentarer och inledningar av Rudolf Steiner. Arbetet
för Kürschnerutgåvan pågick ända fram till 1897 då den sista delen publicerades.
De sammanfattande artiklar som utgivits som första band i Steiners Gesamtausgabe (GA 1) utgör en rätt så heltäckande beskrivning av Goethes kunskapssyn och
vetenskapliga verksamhet samt jämför Goethes vetenskapssyn med några allmänna drag av den allmänna naturvetenskapliga kunskapstraditionen. I sina skrifter
Grundlinien einer Erkenntnistheorie der Goetheschen Weltanschauung (GA 2) från
år 1886 och Goethes Weltanschauung (GA 6) från 1897 kompletterar Steiner bilden
av hela den världsåskådning som han anser att man måste ha som utgångspunkt
vid betraktandet av den vetenskapliga verksamhet som Goethe företrädde. Utöver
dessa ovan nämnda verk publicerade Steiner en hel del artiklar med direkt eller
indirekt hänvisning till den världsåskådning som Goethe representerade.44
3.2. Om Goethe och vetenskapen
Hurdan vetenskap representerade Goethe? Det är ett tema som belyses från olika
synvinklar i hela detta kapitel. Inledningsvis kan påpekas att det kan förefalla besynnerligt att tala om en vetenskaplig ansats vars riktning och valör bestäms av
ett föreliggande egennamn. Är det inte vanligtvis så att vi avgränsar en vetenskap
genom det innehåll som utgör objektet för den särskilda vetenskapen? Följaktligen
har vi t.ex. biologi, fysik och informationsteknologi som alla får sitt innehåll genom de studieobjekt som är föremål för deras intresse; biologin intresserar sig för
den organiska naturen, fysiken för de fysikaliska fenomenen osv.
Men vid sidan om de enskilda vetenskapernas innehåll, som vi kan betrakta
som en horisontell axel, existerar det ju olika kunskapsteoretiska eller rent av ontologiska antaganden som ligger till grund för olika teorier inom de enskilda vetenskapsgrenarna. Dessa utgör liksom en vertikal axel som kanske genomtränger
ett antal olika vetenskapsgrenar. Således kan vi inom många vetenskapsområden
bli tvungna att ta ställning till, kunskapsteoretiskt sett, grundläggande antaganden
som konstruktivism, interaktionism, pragmatism eller på en mera ontologisk nivå
till kanske realism, idealism eller teism. Vid sidan om dessa har vi, i vårt vetenskapliga språkbruk, dessutom rikligt med ”ismer” som betecknar en viss teoretisk
ansats med hänvisning till en specifik upphovsman eller -kvinna. Således talar vi

44
Detta gäller även för den antroposofiska perioden i Steiners liv. Steiners ”antroposofiska” föredrag och skrifter har i regel en hel del hänvisningar till den goetheanistiska
världsåskådningen men då relaterade till det antroposofiska Geisteswissenschaft.
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om darwinism, herbartianism, marxism eller platonism där vissa kunskapsteoretiska eller ontologiska antaganden förknippas med dessa begrepp. Här är det dock
viktigt att påpeka att det som en viss historisk person stod för och den ”-ism” som
kommit att brukas efter personen ifråga inte alls behöver vara identiska. Herbartianismen är nämligen inte identisk med vad J. F. Herbart stod för och newtonianismen är inte helt identisk med vad Newton stod för.45
När vi talar om den goetheanistiska vetenskapen eller ”goetheanism” så gör vi
det på ett allmänt plan och i relation till de kunskapsteoretiska antaganden som
vi påträffar i Goethes skrifter. Man kan knappast påstå att verkningshistorian av
Goethes vetenskapssyn gett upphov till olika divergerande tankeströmningar eller
-riktningar som skulle kräva ett problematiserande av detta begrepp. Steiners skrifter om Goethe präglas till stora delar av en strävan att placera in Goethe i ett kunskapsteoretiskt sammanhang som belyser de enskilda delarna av Goethes mångsidiga verksamhet. ”Goetheanistisk vetenskap” betyder alltså i detta sammanhang
en sammanfattning av den vetenskapliga attityd som Goethe företrädde..46
Den goetheanistiska vetenskapen uppvisar alltså två delar som är intimt förbundna och samtidigt utgör en förutsättning för varandras existens. Å ena sidan har vi en bild av Goethe som naturforskare som hyste ett intresse för olika
empiriska studier och experiment. Vi har alltså en dokumentation av den empiriskt inriktade vetenskapliga verksamheten som Goethe själv bedrev inklusive de

45

En ytterligare form av beskrivning kan ges med hänvisning till en viss historisk epok.
Vi kan tala om medeltidens filosofi, romantikens biologi, renässansens målarkonst eller den moderna fysiken. Det förutsätter att den historiska epoken i sig, i alla fall ur en
allmänkulturell synvinkel, utgör en slags hanterlig historisk helhet.
46
Inom den, av Steiner initierade, antroposofiska rörelsen förekommer det rikligt med
litteratur som, på ett eller annat sätt, har anknytning till den goetheanistiska vetenskapen. Men denna litteratur hänvisar vi tämligen sparsamt till i detta sammanhang. Det
problematiska med denna litteratur, i detta sammanhang, ligger i att Goethe behandlas
som ett preludium till antroposofin. Men det är ändå anmärkningsvärt att det under
de senaste årtiondena, speciellt i anglosaxiska språkområden, har förekommit ansatser
till att systematiskt behandla och även försvara den goetheanistiska vetenskapsteorin
– utan att nämnvärt stödja sig på Steiner eller antroposofin, t.ex. Armine F. & al (1987);
Bortoft H. (1996); Seamon D. & Zajonc A. (1998) eller Tantillo (2002). När man jämför dessa skrifter med Steiners tidiga verk finns det ändå en påtaglig samstämmighet.
Detta visar på att även moderna läsningar av Goethes vetenskapliga världsbild ganska
långt sammanfaller med den framställning och tolkning som Steiner lade grund för i
sina tidiga filosofiska verk. Vi kan därför inte göra någon skarp åtskillnad mellan ”goetheanism” och ”Steiners goetheanism”.
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resultat och landvinningar han kom fram till genom denna verksamhet.47 Å andra
sidan kan man betrakta Goethes vetenskapsuppfattning ur en kunskapsteoretisk
infallsvinkel. Vi kan fråga oss hur Goethe uppfattade kunskapens natur och villkor. Vilka ontologiska och epistemologiska antaganden styrde Goethes vetenskapliga forskning? Goethes vetenskapliga verksamhet kanske fick en viss utformning
och riktning just på grund av att hans epistemologiska utgångspunkter hade en
särskild valör.
3.2.1. Goethes personlighet och världsåskådning
När man talar om Goethes världsåskådning kommer man ofta in på frågeställningar gällande Goethes personlighet och karaktär. Goethes personlighet brukar
vara föremål för mångahanda beskrivningar. I ett litteraturvetenskapligt sammanhang är det vanligt att man lyfter fram den enhet som rådde mellan hans liv och
verk. Man liksom tolkar hans liv genom hans verk och hans verk genom hans liv.
Men denna infallsvinkel kan också tillämpas vid betraktandet av hans vetenskapliga verksamhet. Till exempel Arber (1946, 67–8) skriver att den botanist som har
för avsikt att studera Goethes vetenskapliga verk finner sig själv sysslande endast
med en sida av en personlighet som egentligen saknar motsvarighet i sin mångsidighet. Den vetenskapliga sidan av Goethes verksamhet är så fullständigt integrerad med hans allmänna produktivitet att en partikulär del inte kan begripas utan
att hänvisa till den underliggande helheten. Det är därför som även Goethes vetenskapliga verksamhet förefaller att, på ett sublimt sätt, leda in på djupet av hans
personlighet. Konsekvensen av denna syn på Goethes mångsidiga personlighet har
gett upphov till en rätt så kontroversiell slutsats: Vi kan egentligen få en helhetsmässig bild av Goethe som en kreativ poet först när man till fullo förstått Goethes
vetenskapliga verksamhet (Schmid 1949, xix).
En motsvarande åskådning finner man hos Ernst Cassirer som i olika sammanhang har lyft fram Goethes vetenskapliga verksamhet och vissa kunskapsteoretiska
drag som ansluter sig till denna verksamhet. Cassirer framhäver att Goethes biologiska teorier är mycket anmärkningsvärda och tillskriver honom en central roll i
47
Ur ett vetenskapshistoriskt perspektiv, och i förhållande till den tid han levde i, kan
man betrakta Goethes naturvetenskapliga verksamhet som fruktbar på många områden; han var en tidig proponent av idén om en istid; han var med om att grunda de
första väderleksstationerna, han gjorde komparativa anatomiska studier inom botanik
och zoologi, han utvecklade en färglära i opposition till den newtonska optiken, han
var den första att använda begreppet morfologi (se Miller 1995). Schmid (1949, xviii)
skriver att det finns belägg för att Goethes samtida vetenskapsmän erkände honom
som en del av det internationella vetenskapssamfundet. Detta kan påvisas genom hans
medlemskap – ofta som hedersmedlem – i runt trettio vetenskapliga samfund, en del
av dem utanför Tysklands gränser – i bl.a. England, Frankrike, Ryssland, Belgien, Ungern. Dessutom finns det ett stort antal vetenskapliga verk som inom botaniken, geologin, mineralogin, sinnesfysiologin, medicin och farmakologin som tillägnats Goethe.
Som anekdoter kan nämnas att år 1806 uppkallades en järnhaltig mineral, goethite,
efter honom. En ny art av malvabuske som upptäcktes i Brasilien av en tysk expedition
fick namnet goethea.
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de tidiga biologiska vetenskapernas utveckling. Goethes exceptionella forskningsansatser står nämligen i relation till hans unika förmågan att förena en konstnärlig
och vetenskaplig attityd till naturen. Enligt Cassirer är det ett resultat av Goethes
genialitet och den balans som hans olika själsförmågor har att hans vetenskapliga
ansträngningar, vid sidan om den konstnärliga attityden till naturen, resulterar i
både bestående nya objektiva resultat och nya fruktbara forskningsmetoder. Cassirer tillägger att ”observation, tanke, fantasi och känsla verkade alla ihop” i dessa
bedrifter av Goethe (Cassirer 1978, 143).
Goethes vetenskapliga verksamhet kan alltså betraktas som ett uttryck av den
kreativita personligheten. Här är det nära till hands att hänvisa till en föreställning
som fick ett stark resonansbotten under romantiken, nämligen att det kreativa
livet kan betraktas i analogi med skapandet av ett konstverk. Goethes personlighet
kan, ur denna synvinkel, närmast beskrivas som levnadskonstnärens; hans verk
har den levande genomströmmande kraft som i sin tur hänvisar till en omedelbart och ursprungligt verksam känsla. Därför har man också talat om ett intuitivt
element som genomsyrar Goethes verk – och det kan sägas vara ett uttryck just
för hans karaktär; en karaktär som på ett betydelsefullt sätt värdesätter och utgår
från sina egna upplevelser och sitt eget kraftcentrum. Goethes personlighet har
därför kommit att representera en slags urtyp för den romantiska synen på det
konstnärligt skapande geniet, en uppfattning som blev förhärskande i 1800-talets
estetiska tänkande.48 Goethe, liksom Rousseau tidigare hade gjort i sina Bekännelser, sammankopplade sina konstnärliga alster med personliga erfarenheter som
fick sin högsta form i hans biografi Dichtung und Wahrheit. Denna rörelse var en
slags reaktion på att vetenskapen hade gjort monopol på kunskapsbegreppet och
därför tog den estetiska erfarenheten nu sin tillflykt till den levda erfarenheten.49
Goethes stora betydelse exemplifieras av att hela den tidsperiod som omspänner
Goethes aktiva verksamhet, inom de tysktalande områdena har kommit att kallas
för ”Goethes tidevarv” (Bollnow 1987, 89; jfr Richards 2002).
Trots att man förefaller relativt enig både i beskrivningen av Goethes karaktär
och hans stora betydelse för det tyska kulturella och litterära arvet så är det uppenbart att värdet av hans vetenskapliga verksamhet är långt ifrån allmänt respekte-

48

Ett av de mest inflytelserika bidragen till att man på 1800-talet sammankopplade
geniet med utvecklingen av den sköna konsten härstammar faktiskt från Immanuel
Kant. I sin tredje kritik, Kritik der Urteilskraft, ägnar Kant en hel del uppmärksamhet kring geniets roll i den skapande konsten. Geni är, enligt Kant, den talang eller
naturgåva som ger konsten regler medan vetenskapen inte behöver genier i samma
bemärkelse: vetenskapens kunskaper förvärvas kumulativt genom att vi tillämpar våra
förståndsscheman på den sinnliga verkligheten (Kant 2003a, § 46–49). Jfr även kapitel
3.5.
49
Den romantiska hermeneutiken, som utvecklades ur denna tradition genom Schleiermacher och Dilthey, behandlas (och kritiseras) ingående av Hans-Georg Gadamer i
hans Wahrheit und Methode (1986). En utmärkt artikel om Goethes ”gränslösa” natur,
som uttrycker sig genom hans besynnerliga sätt att ympa in sin egen personlighet i
hela hans produktion, är Gadamers Goethe und die Philosophie från 1947 (se Gadamer
1993).
37

rat. Ur en modern naturvetenskaplig synvinkel är hans vetenskapliga verksamhet,
minst sagt, dubiös. I Diltheys (1985) inflytelserika Goethestudier gör han gällande
att Goethes historiska mission, trots att han ägnade en stor del av sitt liv till vetenskaplig verksamhet, filosofisk spekulation och statliga uppgifter, ändå ligger i
att han introducerade en helt ny epok för litteraturen. Hans hela liv är ett litterärt
livsverk som, ur historisk synvinkel, är fullständigt unikt och oskiljaktig från hans
personlighet som helhet. Enligt Dilthey är Goethes plats därför inte bland de stora
naturforskarna, filosoferna eller statsmännen, utan snarare tillsammans med Aeschylos, Dante och Shakespeare (ibid.237).
Mot slutet av 1800-talet hade vetenskapen utvecklat sig i en riktning som fann
många dunkla och idealistiska element i den goetheanistiska världsåskådningen,
element som strider mot allmänt antagna moderna vetenskapliga grundantaganden. I sin översikt av biologins historia skriver Nordenskiöld (1921, 229) att Goethes vetenskap är ”romantisk naturfilosofi (...) från början till slut; någon likhet
med modern naturforskning har den icke”. Nordenskiöld påpekar även att Goethe snarast haft en väckande kraft i biologins historia där hans inflytande varit på
både gott och ont men ändå ingalunda obetydligt. Hans naturvetenskapliga skrifter har ”säkert mera beundrats på avstånd än lästs i original, vilket väl bidragit att
i det längsta undanskymma deras verkliga halt” (ibid.234). Den unga Steiners var
verksam under en tidsperiod när Goethe som vetenskapsman hade blivit omodern
och representerade en otidsenlig idealism.
3.2.2. Steiners Goetheläsning
Nu kan man fråga sig hurdan bild Steiner avtecknar av Goethes personlighet i sin
tidiga produktion? Det är tydligt att Steiners beskrivning av Goethe följer, åtminstone i viss mån, den romantiska bilden av ett kreativt geni. Enligt Steiner framstår
Goethe som en personlighet ”där inga element som tillhörde den högsta formen
av det universellt mänskliga saknades”. De olika elementen i Goethes personlighet
”förenas i en totalitet som sådan är verksam i sig själv” (GA 2, 24). Steiner menar
att Goethes personlighet utgår från en medelpunkt som är den enhetliga naturen
av en poet, en natur som alltid för fram den sida som korresponderar med själva
objektets natur. Goethes storhet ligger därför i den mångsidighet som han betraktade sin omvärld; han tar alltid sitt sätt att observera utgående från naturen av
det objekt han betraktar. Enligt Steiner kan man därför säga att Goethe ”lånade
sitt sätt att observera från den yttre världen istället för att tränga sitt egna sätt på
världen” (ibid.25). Detta har, enligt Steiner, fört med sig att fullständigt olika typer
av tänkare har kommit att finna element hos Goethe som harmonierar med deras
egna tankar. Goethe är en tänkare som alla kan finna något godtagbart i men få
är kapabla att greppa den underliggande världsåskådning som ligger till grund för
hans egna drivkrafter.50
50
Denna syn får stöd i Cassisrers beskrivning av Goethe som en forskare som till sitt
yttersta undvek att föreskriva några metoder för sin forskning. Detta ledde i sin tur till
att nästan alla betydande skolbildningar (inom biologin) under 1800-talet hade lätt att
tillägna sig hans tankar men tolkade dem på väldigt olika sätt (Cassirer 1978, 137).
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Trots att Steiner värdesätter Goethes vetenskapliga upptäckter och i sina skrifter om Goethe plockar fram olika empiriska exempel som resultat av Goethes vetenskapliga verksamhet så är det ändå uppenbart att hans huvudsakliga intention
blir att försvara och utveckla den kunskapsteoretiska sidan av Goethes tänkande.
Steiner utgår från att det värdefulla i Goethes vetenskapliga ansats fanns i det sätt
som han närmade sig objektet och världen. I förordet till Grundlinien einer Erkenntnistheorie der Goetheschen Weltanschauung (1886) säger han att han redan i
ett tidigt skede insåg att de insatser som hans samtida vetenskap tillskrev Goethe,
enligt hans mening, oftast inte var de essentiella aspekterna. De bortsåg helt enkelt
från det allra viktigaste. Goethes enskilda upptäckter hade gjorts även utan honom
men det viktiga är hans höga uppfattning om Naturen (GA 2, 15).
Steiner menar att största delen av det som skrivits om Goethes vetenskapliga
verksamhet inte ”organiskt” utvecklats från Goethes egna utgångspunkter. Detta
för med sig att man helt enkelt varit oförmögen att förstå den helhetssyn som
framträder vid betraktandet av Goethes tankesätt. Goethes åsikter hade, enligt
Steiner, aldrig tidigare utgjort utgångspunkten för vetenskaplig forskning utan
alltid endast förblivit fristående material för olika jämförelser (ibid.23). Steiner
tog denna brist som sin utgångspunkt för sin egen goetheanism. Han ville inte endast deskriptivt återge de centrala dragen av Goethes vetenskapssyn utan utvidga
denna kunskapssyn för att även kunna påvisa dess värde för Steiners egen tid.
Steiners hela tidiga filosofiska projekt kretsade kring att vitalisera denna åskådningsart. Det var ett projekt vars drivkraft var att försöka återuppliva ett ”sätt att
se” som aldrig, enligt Steiner, hade omfattats eller förståtts i hela sin vidd. Steiner
säger att han är övertygad om att varje påstående hos Goethe, i hans vetenskapliga
skrifter, får en helt ny mening om vi närmar oss dem med en full förståelse av
hans djupa och vittomspännande världsåskådning. Vi bör fokusera på vilka frågor
Goethe ställde naturen. Det är, enligt Steiner, uppenbart att man vid 1800-talets
slut finner adekvatare svar på många av de frågor som Goethe sökte svar på men
att vi ändå inte skall förbise den kunskapsteoretiska stig han indikerade. Det finns
m.a.o. åtskilligt att lära från hur Goethe frågade naturen (GA 1, 130).
Steiner upplevde sin egen tidsperiod som en kulturell regression, en period som
inte kunde upprätthålla arvet av den höga strävan som utmärkte den tyska idealismen och romantiken. Detta ansåg han uttrycka sig bl.a. i att hans samtid visa föga
intresse för genuint filosofiska frågor (GA 2, 18–19). Filosofin hade blivit till något
som hänvisar till en profession och som endast professionella filosofer sysslar med.
Med undantag av några få så har filosofin upphört att syssla med frågeställningar
som människorna överhuvudtaget upplever som relevanta. Detta leder till en situation där man ”har tillgång till en filosofisk kunskap som ingen söker och lider
av ett filosofiskt behov som ingen kan tillfredsställa” (ibid.). Samtiden hade liksom
förlorat tilltron till det mänskliga tänkandets förmåga och vetenskapen hade glidit
in på ett ganska smalt spår som inriktar sitt intresse på en ganska ensidig empirism
(jfr Lejon 1997, 17). I sina Goetheskrifter gick Steiner till ett häftigt angrepp mot
vad han beskrev som ”positivism” – en riktning inom den moderna naturvetenskapen som, enligt Steiner, fullständigt försummade reflektionen över sina egna
kunskapsteoretiska utgångspunkter:
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För närvarande betraktar man alla som på ett seriöst sätt, genom filosofiskt tänkande, överhuvudtaget begrundar tingens natur som dilettanter. Att ha en världsåskådning är redan en idealistisk besynnerlighet för våra samtida som bekänner sig till en
mekanistiskt eller snarare ”positivistiskt” tänkesätt. Det är lätt att förstå denna åsikt
när man ser i vilken hjälplös okunnighet dessa positivistiska tänkare befinner sig i
då de uttalar sig om ”materians natur”, över ”kunskapens gränser”, över ”atomens
natur” o.s.v. Dessa exempel erbjuder möjligheter att studera deras amatörmässiga
behandlingar av fundamentala vetenskapliga frågeställningar (GA 1, 260).51

Den ensidiga empirism som genomsyrade den naturvetenskapliga forskningen visade, enligt Steiner, i grund och botten på en brist av ett ”levande” vetenskapligt
intresse. Trots att den naturvetenskapliga forskningen hade uppnått betydelsefulla
resultat inom t.ex. teknologins område så ”har detta ingenting att göra med en
sann strävan att förstå naturen” (ibid.). Steiner var helt och fullt övertygad om
att återupprättandet av den goetheanistiska världsåskådningen kunde råda bot på
denna ensidighet och återställa ett mera levande förhållande till naturen och filosofin.
Den rätta ansatsen för denna uppgift är, enligt Steiner, att försöka upptäcka
den ”filosofiska medelpunkten”, att
följa den tyska idealismens tankeströmning som på sitt sätt försökte tillfredställa
samma, högsta mänskliga behov som Goethe och Schiller hängav sina liv åt. Den
framspringer från samma kulturella strömning och står därför mycket närmare
Goethe än de åskådningar som behärskar vetenskapen idag. Från denna filosofi
kommer vi att kunna konstruera en åskådning varifrån Goethes poetiska och vetenskapliga verk kan härledas. Vi skulle aldrig kunna göra detta utgående från de
samtida tendenserna inom vetenskapen. Vi är idag mycket fjärran från det sätt att
tänka som låg inneboende i Goethes natur (GA 1, 121–122).52
51
Man sieht wohl gegenwärtig jeden für einen Dilettanten an, der überhaupt philosophisches Nachdenken über das Wesen der Dinge ernst nimmt. Eine Weltanschauung
haben gilt bei unseren zeitgenossen von der „mechanischen“ oder gar bei jenen „positivistischen“ Denkart für eine idealistische Schrulle. Begreiflich wird diese Ansicht
freilich, wenn man sieht, in welcher hilflosen Unkenntnis sich diese positivistischen
Denker befinen, wenn sie sich über das „Wesen der Materie“, über „die Grenzen des
Erkennens“, über „die Natur der Atome“ oder dergleichen Dinge vernehmen lassen.
An diese Beispielen kann man wahre studien über dilettantisches Behandeln von einschneidenden Fragen der Wissenschaft machen.
52
Wir halten für den richtigen Weg, diese Aufgabe zu lösen, eine auf Grundlage der
deutschen idealistischen Philosophie gewonnene Ideenrichtung. Diese Philosophie
suchte ja in ihrer Weise denselben höchsten menschlichen bedürfnissen zu genügen,
denen Goethe und Schiller ihr Leben widmeten. Sie ging aus derselben Zeitströmung
hervor. Sie steht daher auch Goethe viel näher als diejenigen Anschauungen, die heute
vielfach die Wissenschaften beherrschen. Aus jener Philosophie wird sich eine Ansicht
bilden lassen, als deren Konsequenz sich das ergibt, was Goethe dichterisch gestaltet,
was er wissenschaftlich darlegt hat. Aus unseren heutigen wissenschaftlichen Richtungen wohl nimmermehr. Wir sind heite weit von jener Denkweise entfernt, die in Goethes Natur lag.
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Återupprättande av Goethes världsåskådning blev för Steiner därmed ett försök att
återuppliva någonting som har gått förlorat inom den egna kulturen och som även
pekar mot en förnyelse av den vetenskapliga kulturen. Genom att vända blicken
mot Goethe (och hans samtida) kan vi, verkar Steiner mena, återgå till sådana
frågeställningar som har förlorats på vägen.
Steiner betecknade sitt eget sätt att angripa den kunskapsteoretiska sidan av
Goethes tänkande på ett högst originellt sätt. Utgångspunkten ligger i det ideal
som Goethe själv anses företräda: att göra sina observationer i enlighet med objektets natur. Steiner ser Friedrich Schiller (1759–1805) som en förebild i betraktandet och förståelsen av Goethe – ingen annan har sett storheten i Goethes genialitet
i hela dess omfattning än just Schiller. Utgående från Schillers ansats framspringer
också Steiners ”metod” som han beskiver i sin första bok om Goethes kunskapsteori.
Goethes blick är riktad mot Naturen och mot livet; och det betraktelsesätt som han
företrädde skall vara ämnet (och innehållet) för vår diskussion. Schillers blick är
riktad mot Goethes ande och det betraktelsesätt som han företrädde skall utgöra
idealet för vår egen metod (GA 2, 28).53

Schiller hade troligtvis haft Goethe i tankarna när han beskriver och utvecklar
ett ideal av konstnären, den skapande människan i sina brev om människans
estetiska fostran, Über die ästetische Erziehung des Menschen in einer Reihe von
Briefen (1793/94).54 Steiners avsikt är ingen mindre än att, utgående från samma
fördomsfrihet och helhetssyn som Schiller hade närmat sig Goethes litterära och
konstnärliga sida, nu närma sig Goethes vetenskapliga verksamhet. Steiners rotar på
detta sätt sin egen grundsyn i den världsåskådning och betraktelsesätt som Schiller
och Goethe företrädde. Och i denna ansats finns en tydlig romantisk pietet, en strävan att verkligen komma sitt objekt – och dess natur – så nära som möjligt.55
I förordet till hans Goethes Weltanschauung från 1897 säger Steiner att han genom sina omfattande Goethestudier har velat ”penetrera i de essentiella kvalite53

Goethes Blick ist auf die Natur und das leben gerichtet; und die betrachtungsweise,
die er dabei befolgt, soll der Vorwurf (der Inhalt) für unsere Abhandlung sein; Schillers
Blick ist auf Goethes Geist gerichtet; und die Betrachtungsweise, die er dabei befolgt,
soll das Ideal unserer Methode sein.
54
Die Briefe über die ästhetische Erziehung des Mensches utgörs av en serie brev riktade
till Schillers ”mecenat”, hertigen av Augustenburg. Goethes betydelsefulla roll i uppkomsten av detta verk brukar allmänt omfattas. Schiller hade också berättat åt Goethe
att han skulle finna sitt porträtt där när han skickade honom det första utkastet några
veckor senare, se Wilkinson & Willoughby (1982, xxxviii)
55
Detta sätt att närma sig Goethe är måhända ändå inte alldeles unik. Wilkinson &
Willoughby (1962, 215) skriver: ”Är det inte, måhända, fruktbart att närma sig Goethe
så som han själv närmade sig naturfenomenen, att dela hans tålamod [submission] till
tingen som de är och hans övertygelse om att naturens mångfald, oberoende av dess
komplexitet, aldrig är kaotiska eller fullkomligt slumpmässiga, (...) och att varsebli enheten i mångfalden och kontinuiteten i förändringen och därigenom förstå dess essentiella former”.
41

terna och tendenserna i [Goethes] själ”. Samtidigt påpekar han att det är utmärkande för hans egen tid, när det gäller psykologiska studier av en personlighet, att
anse något för ’djupsinnigt’ som hänvisar till någon form av ”mystisk” psykologi. I
själva verket är det, enligt Steiner, bara en ytlighet som grundar sig på att idéernas
innehåll inte förmår beröra en. Goethes världsåskådning går, enligt Steiner, att
framställa fullständigt utan några mystiska undertoner. Men då måste man utgå
från de grundläggande idéer som står att finna i Goethes framställningar. Steiner
tog som uppgift att försöka ”framställa de idéer som genomsyrade Goethe som
levande krafter i all den renhet och klarhet” som de framträdde för honom (GA 6,
11–12). Hur högt Steiner värderade dessa idéer och hur nödvändigt han ansåg att
den moderna vetenskapen borde omfatta dem framkommer i följande citat:
I Goethes tänkande finns det frön som den moderna naturvetenskapen borde föra
till mognad. Hans sätt att tänka kunde väl framstå som en modell för den moderna
naturvetenskapen som har ett större överflöd av observationsmaterial till sitt förfogande än vad han hade. Den har dock genomsyrat detta material med endast
magra, inadekvata begrepp. Jag hoppas min framställning kan påvisa hur lite den
moderna vetenskapen är berättigad att kritisera Goethe samt hur mycket den kan
lära sig från honom (GA 6, 13).56

Lite senare presenterar Steiner den aningen gåtfulla utgångspunkten att det, i beskrivningen av Goethes världsåskådning, inte är hans intention att färga presentationen av Goethes åskådningsart med element från hans egen världsåskådning
(ibid.17). Det kan förefalla besynnerligt att Steiner drar en skarp gräns mellan hans
egen och Goethes världsåskådning, speciellt i detta fall där den förra är direkt avhängig den senare. Man måste förstå denna ansats mot bakgrund av den tidigare
antydda ”organistiska” idén om att försöka närma sig sitt studieobjekt på dess egna
villkor, dvs. i detta sammanhang utifrån Goethes personlighet som verksam helhet.
Steiners avsikt är därför att försöka garantera en slags historisk objektivitet där han
”beskriver Goethes relation till evolutionen av det västerländska tänkandet så som
detta förhållande avtäcker sig utgående från hans [Goethes] egen världsåskådning”
(ibid.). Steiner gör i detta fall anspråk på att kunna förstå Goethes världsåskådning
utan att den, på väsentliga punkter, färgas av Steiners egen tolkningshorisont. Denna
utgångspunkt är givetvis inte oproblematisk. Men vi kan tolka den som ett uttryck av
en föreställning om att varje människa utgör en slags individualitet som man, i viss
utsträckning, måste närma sig på sina egna villkor – vi måste, så långt det är möjligt,
stänga ute våra egna färdiga begrepp och utgå från det som framträder för oss.57
56
In Goethes Denken sind Keime, welche die moderne Naturwissenschaft zur Reife
bringen sollte. Für sie könnte dieses Denken sind vorbildlich sein. Sie hat einen grösseren Beobachtungsstoff als Goethe. Aber sie hat diesen Stoff nur mit spärlichem und
unzureichendem Ideengehalt durchsetzt. Ich hoffe, dass aus meinen Ausführungen
hervorgeht, wie wenig Eignung die moderne naturwissenschafliche Denkweise dazu
besitz, Goethe zu kritisieren, und wie viel sie von ihm lernen könnte.
57
Steiners metod står i ett intimt förhållande till hans frihetsfilosofi. Steiner skriver i
slutet av hans Die Philosophie der Freiheit (GA 4) att man endast kan förstå den fria individualiteten genom att ansluta den fria individualitetens egna begrepp som bestämmer hennes egen verksamhet till vår egen värld: ”Människor som i sina bedömningar
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Goethes inflytande på Steiner blev fullständigt genomgripande och han kallade i
många sammanhang sin tidiga filosofiska inriktning för en ”goetheanistisk” filosofi.
Vi skall i de påföljande avsnitten försöka klargöra några centrala aspekter av denna
goetheanism som Steiner kom att ta som utgångspunkt för sin egen filosofi. Men
det är svårt att bilda sig en uppfattning om de drivande krafterna i Goethes vetenskapliga verksamhet utan att relatera till de idéhistoriska strömningar han levde i.
Vi fäster därför stor uppmärksamhet vid att behandla Goethe i förhållande till hans
samtid58 – någonting som brukar försummas inom den antroposofiskt orienterade
litteraturen om Goethe.
3.2.3. Människan i naturen eller naturen i människan
På ett allmänt plan kan man betrakta 1700-talet som en period där det medeltida
arvet med sina kristna ideal och tankesätt fick ge vika för en framväxande kritisk
filosofi med nya ideal och nya antropologiska antaganden. När de tidigare uppfattningarna för det mesta tog sin utgångspunkt i Gud, med dess filosofiska och teologiska attribut, så var det nu uppfattningar om naturen och det naturliga som alltmer
utgjorde grundvalen för den nya framväxande antropologin. Men hur man skulle
förstå naturen var inte entydigt. Man finner i slutet av 1700-talet, sida vid sida, två
olika, diametralt motsatta, uppfattningar om hur man når adekvat kunskap om naturen: antingen utgående från en mekanistisk och teleologisk förklaringsmodell.
Den förstnämnda utgår från Newtons naturvetenskap och intar ett perspektiv
som strävar en ren matematisk objektivitet. Naturen är här avklädd all mystik och
dunkelhet. När Voltaire skriver om att göra en exakt analys av tingen så uttrycker
han det i form av ett naturvetenskapligt ideal som den tidiga upplysningen strävade efter. Han säger att det är säkert att vi inte kan ta ett enda steg framåt om vi
inte kan utnyttja matematikens kompass eller ljuset av erfarenheten och fysiken
av andra människor endast använder sina egna begrepp kan aldrig förstå individualiteten” (GA 4, 250). Denna förmåga att utestänga sig själv – en slags epoche i fenomenologisk bemärkelse – utgör också en viktig utgångspunkt för Steiners antroposofi.
Människans förmåga till ett slags ”högre” skådande är helt beroende av denna förmåga
(jfr Hemleben 1975, 79). I kapitel 4 behandlas den kunskaps- och bildningsteoretiska
sidan av denna föreställning.
58
Föreställningen att man kan förstå varje skapande individ – vetenskapsman eller
konstnär – endast i relation till förståelsen av individens tidsepok och samhälle uppkom
egentligen mot slutet av 1700-talet, under Goethes tidevarv. Att förverkliga den egna
personligheten måste förstås mot bakgrunden av att ”leva ut” inneboende impulser och
böjelser som är verksamma i det egna samhället – något som den tyska filosofen J. G.
Herder (1744–1803) var en av de första att postulera. Herders tankegångar har i många
sammanhang betecknats som föregångare till modern nationalism. Men som t.ex. Berlin
(1976) påvisat så var Herders nationalism kanske ändå aldrig politisk (i modern mening)
utan snarare expressionistisk. Målet var att människan skulle kunna leva ut sina ideal,
sina personliga uttryck, som till sin natur härstammade från en ’kollektiv individualitet’,
från det omgivande samhällets historia och minnen. Herders kritik mot nyklassicismen
grundade sig just i denna övertygelse; vi kan inte överskrida vår egen tid, därför kan vi
rimligtvis inte heller återgå till det grekiska polis (se Berlin 1976, 181; 203).
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(se Cassirer 1955, 12). Naturens ordning är inte någonting som endast skall skådas
eller upplevas utan penetreras och klarläggas. Denna penetrering kunde äga rum
med hjälp av den nya uppfattning om förnuftet som växte fram genom den moderna naturvetenskapens landvinningar. Det var fråga om en uppfattning om förnuftet vars grundläggande drag inte var enhet och harmoni utan snarare klarhet
och tydlighet. Det nya förnuftet är en värld av observerade fakta och nödvändiga
begreppsliga konstruktioner utan analogier och hierarkiska ordningar. Detta objektiva förnuft med sitt universalistiska anspråk banade sedan vägen för skapandet
av en objektiv vetenskap, en vetenskap om naturen som stödde sig på de matematiska och fysikaliska lagbundenheterna.59 När naturen började betraktas utifrån en
atomistisk och mekanistisk infallsvinkel så ledde det även till en förändrad syn på
subjektet: Subjektet (eller självet) var ett objekt bland andra objekt och genomgick en liknande objektiveringsprocess som alla andra fenomen. Detta implicerade
en förändrad syn på kunskapens natur och förnuftets roll. Subjektet är endast en
objektiv iakttagare av naturens processer, ett instrument för att fånga naturens
fysikaliska lagbundenheter. Som Taylor (1989) ingående beskrivit föddes i denna
strömning ett ”objektivt förnuft” som skådade verkligheten sin ira et studio, strävande endast efter en enkel rekonstruktion av verkligheten på basen av sina egna
förutsättningar, en gång för alla givna. Enhet, harmoni, integritet upphörde att
vara mål för kunskapen och kännetecken för sanningen.
Men man kan inte förbise att det existerade ett filosofiskt och vetenskapligt förhållningssätt som under 1700-talet tog en alldeles annorlunda riktning – och som
framför allt byggde på en annan uppfattning om naturen och människan. Som en
reaktion och protest till den objektiverande syn på naturen och självet växer det,
speciellt i tyska språkområdena, fram kraftfulla proponenter för en organisk uppfattning av människolivets natur och en vetenskapssyn som utgår från idealistiska
antaganden om naturens grundvalar. Grunden för denna protest, dvs. reaktionen mot den objektiverade och atomistiska natur- och samhällssynen, finner vi
i kölvattnet av de tankeströmningar som har ärvts från antiken och renässansen:
Naturen som uttryckande ett ordnat helt, ett kosmos. Här är naturen harmonisk
och ädel, gudomlig och ändamålsenlig, en levande natur som människan är en del
av. Detta arv fördes vidare av de så kallade naturfilosofiska och romantiska tänkarna (jfr Patocka 1989, 162–4).
I bakgrunden av denna organiska naturuppfattning finns den naturfilosofiska
synen från renässansen som utvecklades i opposition mot den medeltida naturuppfattningen. I enlighet med Spinoza står naturens sanna väsen inte att finna i
59
Descartes’ särskiljande av primära och sekundära kvaliteter är ett av de klassiska
exemplen på övergången till en radikalt objektiverande attityd av vår omvärld. Alla
kvaliteter som vi inte kan ge en exakt bestämning åt – färger, smaker, smärta etc. –
skall, enligt Descartes, inte uppfattas som tillhörande det objekt som är föremål för
vår uppmärksamhet. De är istället uttryck för vårt medvetande och därför beroende
av vår personliga (subjektiva) konstitution. I denna mening är de sekundära kvaliteter.
Vetenskaplig kunskap om omvärlden kan vi endast få genom att förlita oss på de objektiva lagbundenheter som styr objektens primära kvaliteter – yttre form, storlek, vikt,
antal etc. Den vetenskapliga kunskapen utgör ett samlingsbegrepp för att kumulativt
utforska och penetrera naturen, på ett objektivt sätt.

44

sfären av den redan skapade naturen (natura naturata). Istället finner man den i
naturens skapande process (natura naturans). Denna process är inte någonting
avslutat utan ständigt pågående. I denna naturfilosofiska tradition är naturen något mera än en (Guds) skapelse. Naturen deltar i den gudomliga skapelsen genom
att den gudomliga skapelsen genomsyrar naturen. Genom naturens kapacitet att
utveckla nya former utifrån sig självt så visar sig naturens gudomliga (och skapande) karaktär (jfr Cassirer 1955, 40ff).
Denna delaktighet med naturen kunde återvinnas med hjälp av att rikta uppmärksamheten mot naturens röst inom oss. Rousseau var en av de första som motiverade denna attityd. Den inre rösten är tillgänglig för människan men vi kan
också förlora kontakten med den. Subjektet definierade det goda inifrån. Ett ordnat kosmos hade upphört att vara den bestämmande instans för den normativa
ordning som definierade det goda. Det utvecklades olika varianter av detta tema.
Men en variant av denna vändning, speciellt utvecklad inom den romantiska naturfilosofin, var uppfattningen om att naturens elán inom oss är samma kraft som
inter alia framträder genom hela naturen. Inom den religiösa sfären leder detta
också till att Gud tolkas både i form av naturens skapelser samt som vår inre natur,
likt en röst inom oss själva (jfr Taylor 1989, 370–71).
Denna organiska naturuppfattning opponerade sig mot att betrakta människan som en separat och avskild del från naturen. Människan måste återvinna en
delaktighet med naturen, finna sig till rätta i en större helhet. Men denna större
helhet är inte en oförenderlig given ordning utan snarare en kreativ och organiskt
skapande process. Goethe beklädde denna organiska naturuppfattning i ord som
sträckte sig tvärs igenom den samtida poesin, konsten och vetenskapen: människan står inte ovanom naturen som ett självbestämmande slutmål utan människan
är snarare omsluten av naturen, hon är själv natur (jfr Gadamer 1993, 59). Ett kännetecknande drag i Goethes syn på naturen, i likhet med den samtida romantiska
naturfilosofiska strömningarna, är den kvalitativa och dynamiska beskrivning han
ger den. Det är ändå viktigt att betona Goethes empiriska orientering inom vetenskaperna. Steiners menade ändå att det viktiga förståelsen av Goethes förhållande
till naturvetenskapen inte riktar sig till de enskilda upptäckter han gjorde. Dessa
enskilda upptäckter bör snarare ses mot bakgrund av ett större helt; ett speciellt
perspektiv på naturen (se GA 6, 101–103), som kan läsas redan i Goethes tidiga
aforism Die Natur60 (GA 1, 221, Goethe 1960, 45–47) där naturen framträder som
en slags agent.61
60

Aforismen Die Natur utkom 1782 i Tiefurter Journal och publicerades senare i Goethes samlade verk bland hans naturvetenskapliga skrifter. Det har dock diskuterats huruvida denna text verkligen härstammar från Goethes penna. Det verkar vara allmänt
accepterat att texten är skriven av Georg Christoph Tobler (1757–1812) som var en
nära bekant till Goethe. Goethe själv skriver på gamla dagar att han inte kan erinra sig
om att han verkligen skrivit denna text men att ”den på ett adekvat sätt återger de idéer
som min förståelse vid den tiden hade uppnått” (Goethe 1995, 6). Steiners tolkning är
att Tobler inte var den egentliga författaren utan samlade aforismen utgående från de
samtal han fört med Goethe (Steiner GA 30, 320–327). Om diskussionen kring denna
fråga, se även Arber (1946, 119ff).
61
Natur! Wir sinf von ihr umgeben und umschlungen – unvermögend aus ihr herauszutreten, und unvermögend tiefer in sie hineinzukommen. Ugebeten und ungewarnt
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Frågan om naturen kan alltså sägas vara lika central för newtonianska naturvetenskapsmannen som för proponenten av en romantisk och organisk naturuppfattning. Skillnaden ligger i deras underliggande utgångspunkter – i deras grundläggande antaganden om människans förhållande till (och kunskap om) naturen.
I detta sammanhang fäster vi uppmärksamheten vid olika sidor av Goethes vetenskapsideal och den världsbild som ligger till grund för hans attityd.
3.3. Goethes idealistiska morfologi
Det är måhända en vansklig uppgift att försöka placera in Goethe i en viss vetenskaplig tradition. En bidragande orsak till detta torde ligga i hans personlighet.
Goethe beskriver sin egen vetenskapliga verksamhet som ett absorberande av vad
som passade honom, ett ifrånstötande av det som retade honom, ett navigerade
inom vetenskapen utan att tillägna sig någon given eller traditionell ansats (Goethe 1960, 272–273). Detta i sin tur bidrar till att många av hans studier är tämligen
fragmentariska och skissartade, de har en mera antydande än systematisk prägel.
Ändå är det tydligt att han ända från sina allra tidigaste naturvetenskapliga alster
eftersträvar att ge uttryck åt ett alldeles speciellt vetenskapsideal, ett ideal som går
som en röd tråd genom hela hans vetenskapliga verksamhet.
För att förstå Goethes sätt att bedriva vetenskap om den organiska naturen
måste man betrakta det i förhållande till det särskilda kunskapsområde som han
betecknade med begreppet morfologi. Goethe var faktiskt en av de allra första som
introducerade detta begrepp och försökte systematiskt beskriva en (naturvetenskaplig) metod som gör rättvisa till den organiska naturens immanenta former.62
Förledet ”morfo-” härstammar från grekiskans begrepp för ”form” i en betydelse
som har olika skiftande innebörder i olika vetenskapliga sammanhang. Att tingen
har en inneboende form härstammar från det aristoteliska tänkandet. Materia och
form är för Aristoteles två oskiljbara metafysiska principer. Enligt Aristoteles har
alla ting (både inom den organiska och oorganiska naturen) en möjlighet att undergå en viss förändring, i riktning mot ett bestämt mål. Varje ting strävar efter att
realisera sin inre natur i enlighet med ett bestämt mål (telos). Den inre styrande
principen, det som gör att tingen förändras och utvecklar sig mot målet kallas
inom det aristoteliska tänkandet för tingets form. Formen finns som potentialitet
i tinget då det ännu inte realiserats (som verklighet). Naturen är för Aristoteles
en utvecklingsprocess som aktualiserar former som är inneboende, immanent, i
materian. Den formella orsaken i naturen verkar alltså alltid inifrån.
nimmt sie uns in der Kreislauf ihres Tanzes auf und treibt sich mit uns fort, bis wir
ermüdet sind und ihrem Arme entfallen.
62
Morfologibegreppet torde ha introducerats första gången av Goethe i hans samtal
och korrespondens med Schiller under 1790-talet. Det förekom dock första gången i
skrift år 1800 av anatomisten Karl Friedrich Burdach som använde begreppet för att
beskriva människans allmänna form (Richards 2002, 453; Schmid 1949, xiii). Goethe
och Burdach publicerade båda, på var sitt håll, skissartade teorier om morfologin som
ett grundläggande vetenskapsområde år 1817, Goethe i Zur Naturwissenschaft überhaubt, besonders zur Morphologie och Burdach i Über die Aufgabe der Morphologie (Nyhart 1995, 39).
46

Den medeltida världsbilden som byggde på aristoteliska förutsättningar om
inneboende ”former” som hade ett eget telos fick ge vika för den moderna vetenskapens framväxt från 1500-talet framåt. Man började istället stöda sig på universellt giltiga lagar som förklarade jordens och rymdens rörelser; några mystiska
inre krafter eller former i tingen behövde man därmed inte mera räkna med. Men
det uppstod ett annat problem i samband med en mekaniserad uppfattning av
himlakropparnas och jordens rörelser. För att kunna använda sig av universella
mekaniska lagbundenheter, när den aristoteliska världsbilden rasat samman, så
måste dessa lagar även kunna tillämpas på alla ting; även på den levande naturens
mysterier, på växternas och djurens liv. Om man alltså antog att det existerade
t.ex. själar eller en gudomlighet så måste dessa existera oberoende av materien.
Mekaniska rörelselagar kan inte gälla universellt om man förutsätter några ”formgivande” principer i materien eller i naturen (se Lindborg 1980, 9–29).
Morfologin, som ett begrepp om den organiska naturens former, kom ändå att
spela en betydande roll i de biologiska vetenskapers utveckling under hela 1800talet, inte minst inom botaniken, zoologin och fysiologin. När biologin, i början
av 1800-talet, växte fram till en självständig vetenskaplig disciplin kom morfologin
att utgöra en av de huvudströmningar som präglade synen på den organiska naturens fenomen.63 Morfologin försökte erbjuda förklaringar på några av de mest
grundläggande frågeställningar inom biologin. På vilket sätt skulle man förstå den
organiserande naturen hos de levande organismerna? Vilket var förhållandet mellan organismen som helhet och dess inbördes delar? Vilket förhållande har organismens anatomiska struktur med dess funktioner och livsform? Alla dessa var
vitala frågor för Goethe.
Den unga Steiner beskriver Goethe som en naturforskare som inte var ute efter
att, i första hand, upptäcka ”nya fakta” utan som öppnade upp ett nytt perspektiv
vid betraktandet av naturen. I Goethes studier av det organiska fanns det, enligt
Steiner, en upptäckt som överskuggade alla andra: upptäckten av själva organismens
natur. Enligt Steiner var naturvetenskapen före Goethe mer eller mindre omedveten om de levande organismernas essentiella natur. Man undersökte organismer
med avseende på deras delar och yttre egenskaper men var oförmögen att tränga
fram till organismen som helhet, dvs. till den princip som kan kasta ljus över de
olika delarna i en organism (GA 1, 9–10; GA 6, 87). I ett brev från 1884 skriver
Steiner att ”[d]et visar sig för mig att Goethes vetenskapliga strävan beträder en
väg som för till en sann organik som vetenskap” (GA 38, 240). Synen på det organiska livet som framträder i Goethes tänkande ser Steiner som ”den vändpunkt i
det andliga livets historia (...) där organiken reser sig upp till en självständig vetenskap” (ibid.). Vi skall se lite närmare på denna vetenskapliga organik.

63

Det har hänvisats till att biologin, som en enhetlig teori om livet och dess historia,
första gången systematiskt definierades av Jean Baptiste Lamarck och Gotthelf Reinhold Treviranus 1802 där målsättningen var att undersöka ”de olika formerna och
fenomenen av livet, förhållandena och lagbundenheterna för livets existens samt de
orsaker som styr det” (Lenoir 1982, 1).
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3.3.1. Det organiska livets inre form
De vetenskapliga områden som, vid sidan om färgläran, kanske mest upptog Goethes uppmärksamhet var botaniken och zoologin. Inom Goethes samtida systematiska botanik var det vanligt att man gjorde sina klassificeringar genom s.k.
”herbarium”, dvs. i frånvaro av växtens naturliga omgivning. Dessutom var den
allmänna uppfattningen att de olika arterna hade existerat oförändrade sedan skapelsen. Goethes egna observationer av naturen och hans föreställning om naturens
skapande kraft reagerade mot denna typ av analys och fick honom att välja en annan väg än vad den samtida botaniken företrädde (Magnus 1947, 41–43).64 Steiner
hävdar att Goethe redan i ett tidigt skede skapat ett alldeles bestämt begrepp om
den levande organismen som pekade i en ny riktning. Goethe var intresserad av
att fråga vad det är som gör att någon del av naturen utvecklas till en växt. Finns
det någonting bakom den mångfald av växter som naturen producerar? Det är
strävan efter denna enhet som är central för Goethe och som helt och fullt styrde
hans forskning (GA 1, 23–24). Goethes morfologi byggde på en föreställning om
en underliggande form som ”naturen leker med”. Frågan är då vad den enhet
(form) är som skapar diversitet i naturen? Observationer av samma växtarter i
olika geografiska förhållanden hjälpte honom att särskilja någonting bestående
från det föränderliga. Steiner skriver att “Goethe påträffade oregelbundenheten,
den ständigt förändrande naturen av växtens alla yttre karaktäristiska drag, av allting som hör till dess yttre framträdelser. Utifrån detta drog han slutsatsen att den
essentiella naturen av växten inte ligger i dessa karaktäristika utan måste sökas
på en djupare nivå” (ibid.29). Denna djupare nivå ledde Goethe till att postulera

64
Den stora auktoriteten på detta område var, under Goethes livstid, den svenska botanikern Carl von Linné (1707–1778) som gjort sig känd genom att fastslå entydiga
principer för beskrivningen och klassificeringen av olika växtarter. Linnés strävan var
att, genom en systematisk klassifikation, kunna skapa en enhetlig översikt över växternas arter och uppbyggnad. Linné utgick i sin systematisering från växternas yttre
kännetecken, från antalet individuella organ, deras storlek och position. Han lyckades
framgångsrikt införa en enhetlig terminologi för växternas viktigaste organ och även
normer för hur beskrivningen skulle utformas. Även namngivningen av de olika arterna skulle innehålla en definition av arten i fråga. Detta hjälpte i sin tur botaniken att utvecklas till en systematisk naturvetenskap med en enhetlig begreppsapparatur. Goethe
studerade i sin ungdom Linnés skrifter och kom därigenom i kontakt med samtidens
naturvetenskapliga studier. År 1816 skriver Goethe i ett brev att ingen har haft ett så
genomgripande inflytande på honom, förutom Shakespeare och Spinoza, än just Linné
(Arber 1946, 70; Steiner GA 1, 77). Men i ett annat sammanhang skriver Goethe att vad
Linné försökte särskilja kunde, i enlighet med hans innersta behov, endast sträva mot
en förening (Steiner GA 1, 24).
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existensen av en underliggande formativ kraft, en ”arketypisk” växt [Urpflanze].65
Goethes hänvisningar till Urpflanze har allmänt kommit att tolkas som att det inte
är någonting rent empiriskt man påträffar i naturen utan någonting han snarare
abstraherar från den empiriska verkligheten. Goethes Urpflanze är inte någonting
han finner bland andra plantor utan någonting han ser i mångfalden av växterna
– enheten i mångfalden. Det är inte en, sträng taget, en empirisk produkt (Brady
1987, 268–9; Magnus 1949, 45).
Det grundläggande draget i Goethes botaniska morfologi ligger i att försöka
definiera den botaniska världens alla formationer och uttryck utgående från en
allmän och enkel princip. Goethe utgick alltså från att växternas utveckling endast kan förstås mot bakgrund av en formativ kraft som är aktivt i varje organ
i växten.66 Goethes botaniska begrepp om metamorfos får sin betydelse utifrån
denna dynamiska process. Genom otaliga exempel ville han påvisa att hela cykeln
av växternas tillväxt följer en lagbundenhet som framträder som ett trefaldigt alternerande mellan två olika rörelser: utvidgning och sammandragning (Goethe
1995; Steiner GA 1, 38, 91; Magnus 1949, 53).67 Denna lagbundenhet utgör en
sammanbindande faktor som alstrar växten att utvecklas till olika delar med olika
funktioner. Goethe ansåg att denna princip absolut inte kunde härledas från oorganiska processer i växten utan är snarare ett uttryck för växtens inre entelechia.
Steiner skriver med avseende på denna princip:

65

Det brukar allmänt framhållas att Goethes resa till Italien (1786–87) gjorde honom
övertygad om att växtens olika organ utvecklas på olika sätt i olika yttre förhållanden,
och ger därigenom upphov till olika former. Samtidigt ansåg han det möjligt att jämföra de mest olikartade växtarter och därigenom komma fram till ett allmänt begrepp
som innefattar den gemensamma formen för alla växter (se t.ex. Magnus 1949, 44).
Goethe kom i början att hänvisa till sin Urpflanze som om den vore en slags uråldrig
planta som alla andra växter härstammade från. Steiner påpekar också denna ambivalens hos Goethe genom att hänvisa till Goethes brevväxling från Italien. Goethe kom
att hävda nödvändigheten av att det måste finnas en sådan arketypisk växt med vars
hjälp han kan identifiera den ena eller den andra formationen som just som en växt, då
alla växter gestaltas efter samma modell (se GA 1, 32).
66
Varje organ i växten, blad, kronblad och även frukter, gestaltas i enlighet med en
gemensam princip trots att de skiljer sig i sin yttre framträdelseform. Goethes botanik
vilade därför på en tes att alla växtens delar förutom stammen (axeln) måste betraktas
som modifierade blad. Goethes teori om att det existerar en ursprunglig identitet mellan växtens olika delar publicerades första gången i hans lilla skrift Versuch die Metamorphose der Planzen zu erklären (1790). Goethe fortsatte hela livet igenom att samla
ihop material som anslöt sig till hans teori om växternas metamorfos. Arber (1946,
72–73) har påpekat var denna tankegång inom botaniken ingalunda ny men hade inte
framställts tidigare i samma systematiska form som hos Goethe. Goethes teori om växternas metamorfos mött dock mycket motstånd bl.a. genom att han begränsade sina
undersökningar till ettåriga växter och därigenom fäste mycket lite uppmärksamhet
vid andra livsformer (se Arber 1946, 76).
67
Steiner erbjuder en överskådlig beskrivning av Goethes dialektiska rörelse på denna
punkt, se (GA 1, 91–93).
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Goethes begrepp om utvidgning och sammandragning har mött på speciellt hårt
motstånd. Alla dessa angrepp baserar sig ändå på ett missförstånd. Man har trott
att dessa begrepp endast kan vara giltiga om man kan finna en fysikalisk orsak till
dem, om man kan påvisa ett sätt på vilket växtens inneboende lagar kan orsaka
denna utvidgning och sammandragning. Men detta visar endast att man har ställt
hela saken på huvudet. Det kan inte låta antas vad som framkallar utvidgning och
sammandragning. Tvärtom: allting annat följer från denna process; den förorsakar
en kontinuerlig metamorfos, steg för steg (Steiner GA 1, 94).68

Man kan beskriva Goethes ansats som en metod som inte bara fokuserade på de
individuella formerna utan på de ”generativa rörelserna” mellan formerna (jfr
Bockemühl 1998, 115–116).69 Det grundläggande draget för detta perspektiv är att
man inte skall se det organiska livets fenomen som slutgiltiga former eller produkter utan snarare tvärtom: som en process i ständig rörelse.70
68

Man hat sich nun ganz besonders gegen den begriff abwchselnder Ausdehnung und
Zusammenziehung bei Goethe gewendet. Alle Angriffe darauf aber gehen von einem
Missverständnisse aus. Man glaubt, dass diese Begriffe nur dann Gültigkeit haben
könnten, wenn sich eine physikalische Ursache für sie finden liesse, wenn man eine
Wirkungsweise der in der Pflanze wirkenden Gestetze nachweisen könnte, aus welcher
ein solches Ausdehnen und Zusammenziehen folge. Dies zeigt nur, dass man die Sache
auf die Spitze statt auf die Basis stellt. Es ist nichts vorauszusetzen, was die Ausdehnung
oder Zusammenziehung bewirkt; im Gegenteile: alles andere ist Folge der ersteren, sie
bewirken eine fortschreitende Metamorphose von Stufe zu Stufe.
69
Gregory Bateson (1987, 36) påpekar i ett sammanhang att Goethe styrka som botanist just låg i att hitta nya definitioner på grundval av relationerna mellan växtens olika
delar. Ett blad är inte ”en platt grön sak” eller en stam ett ”cylinderformat föremål”.
Därigenom hade Goethe också en förmåga att känna igen det icke-triviala, dvs. känna
igen de mönster som sammanbinder olika delar. Ett utmärkande drag för Goethes ansats var nämligen att han ordnade alla fenomen som han ville studera i fortlöpande
serier så att man utgick från det enkla för att sedan framskrida till det mera komplexa.
Han gick ut i naturen för att försöka finna mellanliggande länkar mellan de olika delarna i hans serie som i sin tur möjliggjorde att han kunde reducera mera komplexa
former stegvis till enklare former. Han skapade egentligen två olika typer av serier. Å
ena sidan placerade han sida vid sida olika växtarter för att försöka relatera dem genom
olika mellanliggande former. Å andra sidan jämförde han serier av samma art för att
uppsöka det gemensamma i deras individuella drag (Magnus 1949, 59ff).
70
Goethe använde begreppet metamorfos, som organismens transformation, har hos
Goethe en utvidgad och inte helt entydig betydelse. Linné hade före Goethe använt
begreppet metamorfos för att beskriva förändringen från ett stadium till ett annat, från
det vegetativa stadiet till blomningen eller från larvens stadium till den fulländade insekten (Arber 1946, 73). Goethe nöjde sig inte med att endast beskriva yttre kännetecken för växternas utveckling utan ville också komma åt dess inneboende kraft. Till
Goethes teori om växternas metamorfos hörde därför också att försöka förklara varför
växtens utveckling ägde rum från det enkla till det mera komplexa och vissa stadier i
utvecklingen föregick andra. Han undvek inte att ta till fysiologiska beskrivningar som
beskrev den gradvisa kvalitativa utvecklingen. Enligt Portmann (1987) kan den transformativa aspekten av Goethes morfologi ses som ett uttryck för Goethes inflytande
från alkemin. Om Goethes alkemiska intresse och dess förhållande till hans vetenskapliga föreställningar, se ävan Magee (2003, 57–61).
50

Goethes tillämpade sin morfologiska metod även på djurriket. Redan Goethes
tidigaste anatomiska studier beledsagades av synen att det inte är de enskilda delarna utan helheten som är av betydelse vid betraktandet av en organism.71 Goethes
ansats skilde sig märkbart från hans samtida anatomister som tenderade att fokusera sina studier på särskilda ryggradsdjur, oftast människan. Goethe riktade sin
uppmärksamhet mot att söka efter en gemensam form som kunde förena de olika
arterna, men han motsatte sig alla föreställningar om att djurens och växternas
strukturer hade skapats för mänskliga ändamål eller utgående från en gudomlig
plan (fysikoteologi). Enheten, eller arketypen, måste empiriskt härledas genom en
omfattande jämförelse av olika arter. Men Goethe poängterade att arketypens idé
(dvs. att det existerar ett sammanhängande mönster som förenar alla djurarter)
måste förstås i form av en hypotes som den empiriska jämförelsen sedan försöker
bekräfta. Eftersom denna arke- eller idealtyp uppställs som ett slags kriterium för
jämförelsen av olika arter, inklusive människan, så menar Goethe att inget enskilt
djur kan användas som norm för jämförelsen (Richards 2002, 446).
Goethes intresse för djurens gradvisa utveckling hade sina rötter i hans talrika
anatomiska studier men influerades likväl av J. G. Herders (1744–1803) teorier.
Herders stora verk Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit byggde på
idén om att vi måste antaga en ursprunglig form som går genom hela naturen och
förverkligas på olika sätt i olika sammanhang. Den filosofiska idén om en obruten
hierarki av former, som Lovejoy (1964) betecknat som The Great Chain of Being,
överfördes till biologin och historian och gav upphov till en ny bild av världen.
Det var en värld i en ständig omvandling och förändring. För Goethe kunde hela
djurriket betraktas som en enda organism som har nått sin höjdpunkt i människans organisation. Det arketypiska, djurets idé, når sin högsta potens i människan
och detta motiverar också Goethe till att, på rent principiella grunder, inte kunna
göra en skarp åtskillnad mellan djur och människa. Vi är alla produkter av en och
samma kontinuerliga och progressiva process, produkter av en gradvis evolution
från det lägre till det högre. Denna idé var tongivande för den unga Steiner.72
71

Goethe publicerade en liten avhandling som försökte bevisa mellankäkbenets existens hos människan: Dem Menschen wie den Thieren ist ein zwischenknochen der obern
kinnlade zuzuschreiben (Goethe 1960, 184–195). Bakgrunden till denna skrift var den
strid som under den senare delen av 1700-talet pågick gällande människans förhållande
till aporna. De mest berömda anatomisterna, med Pieter Camper (1722–1789) och J.
F. Blumenbach (1752–1840) i spetsen, hävdade att mellankäkbenet (beläget i den övre
käken) saknas hos människan, i motsats till apan och andra däggdjur. Denna upptäckt
tolkades av många som ett stöd för att människan värdighet och unika konstitution
samt uttryckande ett icke-släktskap med aporna. Goethe ville med sin avhandling visa
att mellankäkbenet även förekommer hos människan samt i några däggdjur där detta
ben inte tidigare konstaterats (Magnus 1949, 84ff; Nordenskiöld 1921, 226–7; Richards
2002, 367ff).
72
Goethes storhet låg, enligt Steiner, i att det är helheten som gör människan till människa. Människan, som skapelsens krona, har inte av naturen fått någon särskild egenskap som skiljer den från alla andra arter. Istället bör man förstå människans utveckling så att alla organ utvecklas på ett sådant sätt att de enskilda organen lämnar de
andra tillräckligt med utrymme att utvecklas fritt; dvs. varje organ drar sig tillbaka för
att ge rum åt de andra att kunna utvecklas. Sålunda skapas, enligt Steiner, en harmo51

Svårigheten med att omfatta Goethes morfologiska grundtankar i en modern
vetenskaplig kontext torde ha att göra med frågan hur man skall kunna påvisa att
de holistiska och grundläggande drag som Goethe utgick ifrån – den skapande
naturen, metamorfosen, formen, arketypen, entelecheia – inte endast är subjektiva
och spekulativa element som man tillskriver naturen. Vilken typ av giltighet äger
de i vår erfarenhetsvärld? Hur kan man påvisa att den ”inre” natur, som Goethe hänvisar till, verkligen existerar som en verklig skapande kraft (eller inre lagbundenhet). En allmänt omfattad ståndpunkt, i likhet med Nordenskiöld (1921,
277ff), är att Goethe inte kunnat ge någon detaljerad beskrivning för vad hans
ideal- eller arketyp, som ett resultat av hans komparativa studier på botanikens
och zoologins område, egentligen står för; därför kan man inte heller betrakta dem
som annat än ”filosofiska spekulationer och naturfilosofiska fantasterier”. Men
kan man, på detta sätt, avfärda Goethes hänvisningar till naturens ”inre sida” på
grund av bristande empiriska belägg?
Det finns en incident i Goethes liv som ofta brukar anföras som ett exempel
på hur Goethe uppfattade den underliggande formativa kraften i naturen. Denna incident gäller Goethes första möte med Friedrich Schiller, ett möte som lade
grunden för en djup vänskap dessa personligheter emellan. Historien går ungefär
enligt följande: Goethe och Schiller hade båda deltagit som åhörare av ett föredrag
och kom på hemvägen att samspråka om föredraget. Småningom förde Goethe
på tal hans syn på växternas utveckling (metamorfos) och med många suggestiva
rörelser med pennan lät Goethe en symbolisk växt framträda för Schiller. Schiller lyssnade varsamt och intresserat till Goethes redogörelser men kom sedan att
skaka sitt huvud och sade: ”Det där är ingen erfarenhet, det är en idé”. Goethe blev
först förstummad men samlade sig för att replikera: ”Då kan jag glädja mig åt att
jag har idéer utan att veta om det, och att jag kan se dem med mina egna ögon”
(jfr Goethe 1995, 18–21; Cassirer 1945, 73). Schiller förstod att Goethes ”arketypiska” växt inte är en empirisk växt utan en idé, en tanke. Men för Goethe var
denna tanke, idé, fullkomligt verklig, en del av den objektiva verkligheten (dock
inte sinnliga verkligheten). Goethe föreslog för Schiller att vetenskapen om naturen borde sträva efter att kunna röra sig i riktning från helhet till delarna och inte
enbart analytiskt i form av fenomenens uppspjälkning i sina beståndsdelar.
Även Steiner hänvisar i olika sammanhang till detta möte (GA 1, 107; GA 6,
21). Steiner menar, som redan tidigare nämnts, att vid betraktandet av Goethes
morfologiska studier är den väsentliga punkten att rikta uppmärksamheten på hur
han förstod organismens och själva livets natur. Goethes grundläggande övertygelse, enligt Steiner, var alltså att man kan skåda ”någonting” i en organism som
inte är tillgängligt bara genom att förlita sig på enbart sinnesobservation. Vad våra
sinnesförnimmelser kan observera i organismen visar sig för Goethe vara ett resultat av ett levande helt som styrs av formativa krafter (lagar) som ömsesidigt påverkar varandra. Men, väl att märka, är dessa krafter endast är synliga för ett högre
sinne, ett slags ”andligt öga” (GA 6, 103). Steiner vidhåller att endast de som kan
se på samma sätt som Goethe kan fånga hans idéer om organismens natur:
nisk samverkan mellan de enskilda organen och systemen; och det är denna samverkan
som gör människan till skapelsens krona (GA 1, 48).
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Den som kan tillägna sig begreppet om det organiska i Goethes betydelse kommer
att ifrågasätta det lika lite som man ifrågasätter existensen av det mekaniska. Man
tvistar ju inte om färgvärlden med färgblinda (GA 6, 105).73

Som vi har sett eftersträvar Goethes morfologi att försöka placera det levande livet
(som en organisk enhet) i centrum för att kunna förklara det lagbundna i dess olika partikulära former. Steiner ger, i en av sina tidiga artiklar74, en beskrivning över
hur man bör förstå förhållandet mellan Goethes morfologi och andra empiriska
vetenskaper som undersöker samma fenomen. De olika vetenskaperna som studerar det organiska livet – naturhistoria, anatomi, organisk kemi, fysiologi etc. – kan,
enligt Steiner, närmast betraktas som ”hjälpvetenskaper” i den meningen att de
endast behandlar en sida av ett vidare fenomen. Men, väl att märka, är det inte
heller fråga om att addera ihop de olika vetenskapliga resultaten för att komma
till en enhet. Steiner menar att ”alla [vetenskaper] tillsammans, tänkt blott som
en summa, uttömmer likväl inte heller livet. Livet är någonting väsentligt mer än
summan av sina enskilda framträdelsesätt [Einzelerscheinungen]”. Även om man
med hjälp av enskilda vetenskapsdiscipliner lärt sig begripa alla sidor av den organiska tillvaron medför det inte automatiskt en förståelse av den levande helheten
(GA 30, 275). Den goetheanistiska morfologin kan därför, enligt Steiner, definieras som en ”betraktelse över det organiskt hela genom en levande framställning av
alla dessa aspekter och förbindelser med hjälp av andens kraft [durch die Kraft des
Geistes]” (ibid.). Den goethanistiska morfologin står därför, enligt Steiner, inte
i någon motsättning till de olika analytiska vetenskapernas resultat. Det nya och
unika i Goethes morfologi är snarare det sätt varpå de olika forskningsresultaten
underställer sig en helhetsförståelse av den organiska världen (ibid.).
Vi kan alltså se att Goethes morfologi gör anspråk på att utgöra en slags metavetenskap som står på en högre nivå än de enskilda specialiserade vetenskapsinriktningarna. I denna läsning får Goethes morfologi en explicit gestalt av en
metafysik av första graden.75 Den ”holistiska” transgression som ligger till grund
för den goetheanistiska vetenskapen, nämligen antagandet om att vi kan få (intuitiv) kunskap om världen mot bakgrund av en verksam helhet, var ett utmärkande
tema för hela romantikens förhållande till världen. En allmän tolkning av Goethes
morfologiska naturbetraktelser är således att betrakta dem som uttryck för den
73

Wer aber den Begriff des Organischen im Sinne Goethes in sich aufnehmen kann,
der wird über seine Berechtigung ebensowenig streiten wie über das Vorhandensein
des Mechanischen. Man streitet ja auch nicht mit dem Farbenblinden über die Farbenwelt.
74
Über den Gewinn unserer Anschauungen von Goethes naturwissenschaftlichen Arbeiten durch die Publikationen des Goethe-Archivs i GA 30, ss. 265–287.
75
Begreppet ”metafysik av första graden” har använts av den tyska fenomenologen
Max Scheler (1874–1928). Enligt Scheler är metafysik av första graden den aristoteliska
”första filosofin” som svarar på frågan om världens ontologiska struktur. Metafysik av
andra rangen syftar till att de olika vetenskapsgrenarna utvecklar en slags egen inomvetenskaplig metafysik. Förhållandet mellan den första och andra gradens metafysik
står i att den förstnämnda utgör ett slags ”språngbräde” till den sistnämnda (se Frings
2001, 253).
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samtida romantiska sensibiliteten. Goethes ideala, symboliska växt härstammade
från empiriska observationer, som dock hade transformerats av den kreativa imaginationen till något som avtäckte en djupare nivå av verkligheten (jfr Richards
2002, 2). Goethes morfologiska projekt kan därför ses i relation till det allmänna
tyska bildningsprojekt som motiverade många tänkare kring sekelskiftet 1800 i det
tysktalande Europa.76
Henri Bortoft (1996) har behandlat den goetheanistiska vetenskapens olika sidor på ett sätt som har många likheter med Steiners tidiga orientering. Bortoft
ger en beskrivning av den intuitiva kunskapsdimensionen genom att diskutera
förhållandet mellan enhet och mångfald hos Goethe. Han menar att det är ett
fundamentalt misstag att hålla t.ex. Goethes arketypiska växt för någonting rent
empiriskt. Det är inte heller fråga om att reducera olika yttre fenomen till en likformig enhet. En dylik enhet som på ett mekaniskt sätt beskrivs som summan av
dess delar motsvarar inte Goethes uppfattning om livets organiska enhet. Goethes
arketypiska växt har istället kvaliteten av en ”mångfald inom enheten” och är till
sin inneboende natur icke-statisk, dvs. dynamisk och flexibel. Goethes utgick från
en enhet som ligger till grund för mångfalden men som endast kan förstås i ett holistiskt, icke-analytiskt, perspektiv. Den grundläggande enheten är någonting som
visar sig som det universella, det kan inte reduceras till en mental abstraktion av
det allmänna. Det är snarare en enhet som är närvarande i det partikulära (i varje
enskild del) – liksom ett hologram. Bortoft skisserar upp förhållandet mellan dessa
båda former av enhet på följande sätt.

76
Detta tyska bildningsprojekt kulminerar, i viss mening, i Wilhelm von Humboldts
bildningsideal. Han formulerar ett program för det nya universitetet i Berlin år 1809
där man betraktade alla discipliner mot bakgrund av en dynamisk helhet. Men det
fanns vissa discipliner som var mera grundläggande än andra. von Humboldt ansåg att
de bildningsideal som kunde utvinnas från Altertumswissenschaft (läs: vetenskapen om
antikens grekiska kultur) kunde spridas ut till helhetens alla delar (se Karlsohn 1998).
På ett motsvarande sätt kan man betrakta Goethes morfologi som en övergripande
(holistisk) meta-vetenskap som kan spridas ut till de mera enskilda specialiserade organiska vetenskaperna.
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Figur 2. Bortoft (1996, 87) och förhållandet mellan ett holistiskt och analytiskt
perspektiv
Bortoft beskriver den enhet som för Goethe visade sig i dimensionen av Mångfald
i enhet med begreppet intensiv i en betydelse som syftar på den inre utvecklingen
av organismen. Goethe såg t.ex. växternas utveckling på ett sådant sätt att han
beskrev alla växter som en växt. Denna arketypiska växt är kvalitativt annorlunda
än de extensiva karakteristiska drag som skiljer de enskilda växterna från varandra. Denna åtskillnad mellan intensiv och extensiv enhet har alltså för avsikt att
särskilja den grundläggande skillnaden mellan de två ovan nämnda perspektiven.
Perspektivet Mångfald i enhet måste därför förstås intensivt, inte extensivt, för att
undvika motsägelsen att enheten är delad. Detta för med sig att när det extensivt
finns många växter, existerar det intensivt endast en växt för varje växt är i grund
och botten densamma (ibid.89). Bortoft skriver:
Det är en extraordinär upplevelse att se på en blommande växt och se den ur Goethes perspektiv. Växtens delar, som kan vara väldigt olika till sin yttre skepnad,
påträffas vara uttryck av en och samma form så att växten nu framträder som ett
upprepat uttryck av samma del. Att betrakta västen på detta sätt, intuitivt, är att
uppleva dess ”tillkomst” istället för att analysera växten som den framstår i sin
slutgiltiga form (Bortoft 1996, 80).77

Steiner pekar på exakt samma holistiska förståelsehorisont: Att skåda intuitivt i
naturen är en slags förutsättning för att se en enhet bakom mångfalden av naturens olika former. Med avseende på växtriket, så som Goethe förstod det, så är vi,
enligt Steiner, inte “i stånd att få kunskap om att alla dessa former hör ihop, att
de bildar ett naturrike, om vi inte kan begripa [Goethes] Urpflanze” (GA 30, 270).
Den goetheanistiska morfologin kan alltså, på en väsentlig punkt, betecknas som
77

It is an extraordinary experience to look at a flowering plant and see it in Goethe´s
way. Organs which can be quite different in outer appearance are reconized as being
manifestations of the same form, so that the plant now appears as the repeated expression of the same organ. Seeing the plant intuitively in this way is to experience it “coming into being”, instead of analyzing the plant as it appears in its finished state.
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syntetisk. Detta betyder inte att den pusslar ihop de bitar som den analytiska vetenskapen differentierat utan att de enskilda upptäckterna betraktas mot bakgrund av
en verksam helhet.
Goethe, liksom Steiner, uppfattade inte denna enhet som någonting rent spekulativt utan som något som visar sig i föreningen av sinneserfarenheten och tänkandet. Wilkinson & Willoughby (1962, 218) skriver med avseende på Goethes
kunskapssyn att hans intuitiva sätt att se, hans apercu, inte är något som kan uppnås med fantasins hjälp genom att vända blicken från objektet. Det är snarare en
mellanlänk i en organisk ordningsföljd, som endast uppkommer efter mycket observerande och som oundvikligen leder till ytterligare observationer och kontroll.
En apercu är en produkt av ett tänkande som är så genomsyrat av sinnesperceptioner att det ledde Goethe till föreställningen att hans perceptioner var ett slags
tänkande och hans tänkande en slags perception. Med avseende på den metodologiska proceduren som leder till skådandet av arketypen eller Urfenomenet som
Goethe talade om i anslutning till sin vetenskap, skriver de, att
så som han [Goethe] använde det, innebar det en fri rörelse mellan deduktion
och induktion, liksom Anschauung innebar en ständig alternering mellan analys
och syntes. Proceduren gällde att jämföra individuella former ända tills medvetandet var tillräckligt mättad [saturated] av dem så att en arketyp uppstod som
sedan, i sin tur, fungerade som ett regulativt organ för perceptionen i jämförandet
och ordnande av ytterligare former. Även om dessa arketyper (...) visserligen var
abstraktioner var de aldrig rent mentala abstraktioner; de var ännu delaktiga i sinneserfarenheten (ibid.178).

Goethes strävan att i hela sin vetenskapliga ansats påvisa att helheten är mera än
summan av delarna gör honom också till en slags föregripare av det gestaltpsykologiska tänkandet. I litteraturen kring Goethes vetenskapliga verksamhet finner man ganska ofta hänvisningar till gestaltpsykologiska fenomen (Cassirer 1978;
Brady 1987; Bortoft 1996).
En ytterligare dimension av Goethes sätt att närma sig naturen – och den intuitiva kunskapsform som den är sammanväxt med – kan därför också belysas
om man placerar Goethes ansatser i förhållande till några filosofiska tankeriktningar som har influerat och påverkat hans kunskapsteoretiska utgångspunkter.
Detta trots att Goethe själv säger att han egentligen inte hade något sinne för filosofi och att han läser filosofi som en man som tillbringar hela sitt liv ”med blicka
mot stjärnhimlen som roterar ovanför honom, särskiljande de mest iögonfallande
stjärnbilderna, utan att förstå någonting om astronomi” (Goethe 1960, 25–26).78
Goethe levde ändå långt ifrån i ett kunskapsteoretiskt tomrum och påverkades på
78
Jfr Eduard von Hartmann beskrivning av Goethe i ett brev till Steiner (13 sept.
1884): ”Goethes Grösse liegt (...) in ser Intuition; dagegen ist er in der Reflexion auffallend schwach, und deshalb gelingt es ihm nie, seine Intuitionen so durch allseitige
Reflexion zu verarbeiten, dass sie zur echten Spekulation gar zur systematischen Philosophie ergeben. Sein Bestes gibt er, wo er die Intuition von aller Relexion loslöst
und als aphoristische Apercus darbieten, die oft als geniale Lichtblitze blenden und
erleuchten” (Steiner GA 38, 109).

56

många plan av de samtida ideologiska och filosofiska strömningarna. Vi skall ännu
betrakta Goethes förhållande till några filosofiska tankeströmningar som hade en
viss relevans för utformningen av hans morfologi.

Goethes spinozism
Det finns tydliga drag i Goethes naturuppfattning som pekar tillbaka på det inflytande som han i ungdomen fått från läsandet av Spinoza (1632–1677).79 Spinozas
filosofi kan, i viss mån, förstås mot bakgrunden av mötet mellan den moderna,
mekaniska världsbilden och den religiösa kristna traditionen. Spinozas beskriver
i sitt huvudverk Etik80 det evigt goda som människan bör eftersträva i insikten att
världen måste utgöra en systematisk helhet. Kunskapen om både förnuftets och
naturens ordning (tingens verkliga sammanhang) gör människan fri och bestämmer samtidigt människans högsta mål – att se sig själv som ett nödvändigt led i
tillvarons rationella sammanhang.
Spinozas syn på naturen var panteistisk i den meningen att han uppfattade
naturen i egenskap av en systematisk helhet som är sin egen orsak. Denna storhet
betecknade Spinoza som Gud eller naturen (Deus sive Natura). Gud och naturen
var identiska och obegränsade i den meningen att de inte kan vara annat än sin
egen orsak och samtidigt orsaken till alla ting. Enligt Spinoza fanns det dock en
allmän fördom som står i vägen för förståelsen av hans läror. Denna fördom bygger på att ”människorna vanligen tro, att alla ting i naturen handla på samma sätt
som de själva med en viss avsikt, ja, att de t.o.m. med största bestämdhet säga om
Gud, att han leder allt mot ett bestämt mål” (Spinoza 1983, 51). Uppfattningen
om att naturen har ett ändamål eller att det i naturen skulle existera ändamålsorsaker är, enligt Spinoza, en lära som ”ställer naturen fullständigt på huvudet”.
Spinozas argument bygger på att Gud existerar immanent i världen (naturen),
dvs. som ett väsen som inte är åtskilt från världen, och därför finns det ingenting
tillfälligt i världen utan allting som existerar gör det utifrån Guds och naturens
nödvändighet. Spinozas slutsats blir att den grund eller orsak till att Gud eller
naturen handlar är alltså densamma som den, varför Gud eller naturen existerar.
Liksom den alltså inte existerar för något ändamål, handlar den inte heller efter
något ändamål (ibid.194).
Spinozas syn på kunskapen har olika nivåer i enlighet med hans syn på Gud
och naturen som en systematisk helhet. Tänkande och utsträckning är för Spinoza
två olika sätt som människan uppfattar Guds och naturens enhet. Tänkande och
utsträckning är därför två aspekter av en och samma verklighet. Spinoza vidhöll att
varje objekt motsvaras av en egen idé som utgör dess väsen. För att förstå ett objekt måste vi därför kunna artikulera denna idé. Den form av kunskap som endast
består av tillfälliga intryck och föreställningsbilder kallar Spinoza den obestämda eller vaga erfarenheten. Men vid sidan om denna vaga kunskap har vi också

79

se Richards (2002, 377ff); Goethe (1960, 7–10).
Dess ursprungliga och fullständiga titel lyder Ethica ordine geometrico demonstrata
(Etiken bevisad med geometrisk metod) och utgavs först efter Spinozas död, år 1677.

80
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kunskap om de utsträckta kropparnas mest fundamentala egenskaper. Denna
kunskap har en logiskt nödvändig förbindelse med ett tings egenskaper och kallas
av Spinoza för adekvat kunskap. Men människonaturen kan också rikta sig mot
att förstå det oändliga systemet av idéer som vi möter i verkligheten. Denna högsta
form av kunskap benämner Spinoza för en intuitiv kunskap (scientia intuitiva)
som också ligger till grund för den intellektuella kärleken till Gud (amor Dei intellectualis).
Det är tydligt att Goethes grundsyn om naturens och Guds enhet och helhet
har hämtat impulser från Spinozas tänkande. I sin lilla artikel Studie nach Spinoza
tydliggör Goethe sitt inflytande av denna holländska, i många samtidas ögon ”kätterska”, tänkare. Goethe utgår här från att vara och totalitet är ett och detsamma.
Men han menar att människan inte förmår tänka det oändliga, dvs. den totala
existensen av verkligheten. Vi kan endast uppfatta ting som är ändliga eller framstår som ändliga för vårt medvetande. Trots att alla ändliga ting existerar inom det
oändliga så kan man inte säga att de är ”delar” av det oändliga utan snarare att de
tar del av det oändliga. En ändligt levande varelse (organism) tar del i det oändliga
genom sin delaktighet i en större helhet. På ett motsvarande sätt är delarna i varje
enskild organism avhängiga organismen som helhet. Människans kunskapsprocess är ett led i en rörelse att se det ändliga (delarna) i förhållande till det oändliga
(helheten). Men människan kan ändå aldrig begripa det oändliga utan endast skapa en begränsad föreställning om världen: Därför måste allt varande och totalitet
göras ändligt i vårt medvetande så att det motsvarar vår natur och vårt sätt att
tänka och känna (Goethe 1960, 7–10). Spinozas grundsyn att utgå från en given
helhet fann Goethe som en ledstjärna för sin egen vetenskapliga verksamhet. I
Spinozas intuitiva kunskapsform ser Goethe en direkt motsvarighet som bekräftar
hans egen kunskapsväg (se Richards 2002, 380).
Enligt Steiner är Spinozas inflytande på Goethe mycket tydligt och till sin natur
rätt okomplicerat. Spinoza försåg helt enkelt Goethe med ett vetenskapligt och
filosofiskt språk som gjorde det möjligt för Goethe att uttrycka sin egen åskådning.
Detta kommer, enligt Steiner, tydligast i uttryck just i teorin om finala orsaker (teleologin). Den aristoteliska immanenta teleologin låg till grund för både Spinoza
och Goethe. Tron på att det gudomliga ligger inom varje ting gör det överflödigt
att leta efter en yttre princip för att förklara tingens lagbundenheter (GA 1, 217).
Men å andra sidan ser Steiner att Spinozas rationalistiska filosofiska system fick
en utformning som ändå lider av något Steiner betecknar för ”ensidig platonism”,
nämligen en tendens att separera idéerna från naturen. Denna ensidiga platonism
uppkom, enligt Steiner, i det västerländska tänkandet då kristna filosofer och teologer började tolka Aristoteles på ett sätt som fungerar som ett logiskt stöd för den
kristna tron. Då hade människans medvetande inte längre till uppgift att uppsöka
kreativa idéerna i naturobjekten. Istället meddelas sanningen till människorna av
Gud i form av en uppenbarelse och förnuftets uppgift reduceras till att bekräfta
vad Gud har uppenbarat (GA 6, 34).
Även den moderna vetenskapens framväxt bygger, enligt Steiner, på att separera idéerna från naturen. De inneboende krafterna i människans personlighet blev nu grunden för människans kunskap. Det utvecklades å ena sidan en
empirism som betraktade det ideala som ett subjektivt element i människans
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medvetande. Å andra sidan gav det upphov till en rationalism där man eftersträvade att ”finna den totala summan av kunskap utgående från det rena förnuftet”
(ibid.38). Även Spinoza kan, enligt Steiner, sägas utgå från denna rationalistiska
strömning. Steiner ser det som ett uttryck av den ”ensidiga” platonismens inflytande på Spinoza att endast tankar som utvecklats oberoende av människans
sinnesförnimmelser [Wahrnehmungen] kan anses som värdefulla för kunskapsbegreppet (ibid.39). Enligt Steiner förblev därför den rationalistiska sidan av
Spinozas tänkande alltid främmande och otillgänglig för Goethe. Goethe var helt
enkelt för aristotelisk.81

Goethes kantianism
Under den period Goethe var verksam i utvecklandet av sin morfologi blev Immanuel Kant (1722–1802) den mest tongivande filosofen inom det tyska språkområdet. Den klyfta som uppstått mellan naturens determinerade lagbundenhet
och människans frihet har knappast någonsin fått ett så tydligt uttryck som i Kants
kritiska filosofi. Även Steiners tidiga filosofiska orientering kan läsas som en slags
uppgörelse med den kantianska filosofin, i dess olika varianter. Till Steiners återupprättande av den goetheanistiska vetenskapen hörde att påvisa de grundläggande skillnader som existerar mellan Goethes och Kants tänkande. Dessa är, enligt Steiner, alldeles oumbärliga för förståelsen av Goethes egenart (GA 1, 218ff;
336ff; GA 6, 40–45; GA 18, 145–161). Trots att Goethe uttalade sig positivt om
vissa delar av Kants tänkande så utgår Steiner från att Goethes tänkande står i en
bjärt kontrast till Kants filosofi. Steiner ser denna kontrast så tydlig att han hävdar
att det tyska tänkande egentligen löper längs med två fåror, varav den ena utgår
från kantianismen medan den andra ligger nära Goethes tänkande. Ju mera man i
samtiden, enligt Steiner, utgår från Kant desto längre bort rör man sig från Goethe
(GA 1, 219). Vi måste här gå in på några grundläggande drag i Kants filosofi.
Ett utmärkande drag för Kants kritiska filosofi var att han postulerade en slags
ny begynnelse för hela kunskapsteorin – från och med nu skulle den moderna
människan inte längre förlita sig på någon form av dogmatism utan i stället rikta
uppmärksamheten mot sig själv, mot den kritiska förmåga som människans förnuft innehar. Detta projekt motiveras inte, i första hand, av frågan om vad som är
sant eller falskt. Istället riktar den sig mot kunskapens möjlighetsbetingelser, dvs.
källorna till att vi kan hålla någon form av kunskap för säker och viss. I den meningen kom Kants kunskapsteori därför att rikta uppmärksamheten mot kunskapen [rena förnuftet] själv, på människans kunskapande process. I Prolegomena
säger Kant att kunskapsteorin
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Cassirer (1978, 141) har påpekat att man, i ett idéhistoriskt perspektiv, kan säga att
Goethe omformade Spinozas metafysiska intuitioner till empiriska intuitioner.
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skall anvisa vad man har att göra för att om möjligt förverkliga en vetenskap, snarare än att framlägga den. De måste således stöda sig på något som redan är känt
som tillförlitligt, varifrån man kan utgå med förtroende och uppstiga till de ännu
okända källorna, vilkas upptäckt inte bara kommer att förklara det man visste,
utan också kommer att ställa fram en mängd kunskaper som alla springer ur samma källor (Kant 2002, 32–33).

Den centrala frågan för Kants kunskapsteoretiska strävan kom därför att utgöras av relationen mellan våra föreställningar och de objekt som föreställningarna
representerar. Kant utgick alltså från att vi kan erbjuda distinkta svar på alla relevanta frågor inom metafysiken om vi vänder uppmärksamheten mot de förhållanden under vilken vi är självmedvetna aktörer. Ett utmärkande drag för dessa
förhållanden är att vi spontant för in vissa aspekter av vår medvetna erfarenhet till
erfarenheten snarare än att vi härleder dem från erfarenheten. Vår erfarenhetsvärld består s.a.s. till en del av element som vi själva, vår medvetenhetsstruktur,
bidrar med som ett organiserande element. Världen som vi erfar i vårt medvetande är inte endast en spegelbild av världen utanför oss utan ”konstrueras” i vår
medvetandeakt, i vår erfarenhet.
Goethe hade själv dokumenterat sina svårigheter med att penetrera sig in i den
kantianska doktrinen. Goethe beskriver också hur han upplevde att han inte skapat några begrepp för att reflektera över Kants kunskapsteoretiska frågeställningar.
Hans kunskapsteoretiska filosoferande följde liksom en ”omedveten naivitet” vilket medförde att han ”inte själv vågade träda in i labyrinten [Kants system], någon
gång orsakat av mina poetiska anlag och andra gånger av sunt förnuft”. Trots detta
kunde Goethe hålla med Kant i att ”även om all kunskap kanske vänder sig till erfarenheten följer inte därmed att den helt och hållet uppkommer ur erfarenheten”
(Goethe 1960, 26–27). Men läsningen av Kants tredje kritik, Kritik der Urteilskraft
var, för Goethe, ”början till en högst glädjande livsepok”. Han upplevde att han i
detta verk fann sina ”olika intressen uppställda sida vid sida, konstens och naturens produkter behandlades lika, estetiska och teleologiska omdömen illuminerade ömsesidigt varandra”. Goethe såg i denna bok något som bekräftade hans egna
morfologiska ansatser. Goethe tolkade Kant så att naturens och konstens uttryck
verkar ”inifrån ut” och ”produkterna av dessa två oändligt omfattande världarna
visar sig existera genom sin egen orsak” (ibid.27–28). Både konsten och naturen
stöder sig på samma omdömesförmåga. Båda områdena visar att det existerar en
inre struktur och dynamik som kommer till uttryck både i naturens och konstens
skapelser.82

82
Kant var ändå noga med att inte dra för långtgående paralleller mellan naturens och
konstens skapelser: Kant skriver att ”[m]an säger alldeles för lite om naturen och dess
förmåga i organiserade produkter om man talar om den som en analogi med konsten,
ty då tänker man sig en konstnär (ett förnuftigt väsen) utanför den. Snarare organiserar den sig själv, i varje art av dess organiserade produkter förvisso med utgångspunkt
i ett mönster, men likväl med många avikelser som garanterar överlevnad under olika
omständigheter” (Kant 2003a, 235).
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Goethe kunde också dela den kantianska kritiken mot att naturen som helhet
skulle kunna betraktas som ett slutmål. Goethe upplevde den, allmänt omfattade,
fysikoteologiska83 uppfattningen av naturen som ett direkt motbjudande tankesätt som bygger på en konventionell terminologi som människan, till stora delar
på grund av ingrodd vana och bekvämlighetsskäl, inte förmår överkomma. För
Goethe var det inte ändamålsenligt att betrakta naturens olika processer mot en
bakgrund av yttre ändamål eller intentioner (i form av t.ex. en översinnlig skapande agent). Denna tankegång förenade honom delvis med Spinoza. Men även
Kant kom, dock på andra grunder än Spinoza, att kritisera denna fysikoteologiska
ståndpunkt. Kant postulerar i sin tredje kritik att den allmänna naturens idé, som
ett konglomerat av sinnliga objekt, inte ger oss några som helst skäl att anta att
naturens ting står i förhållande till varandra som medel till ett mål (Kant 2003a,
219). Det finns alltså ingen nödvändig orsak att betrakta naturen som en teleologisk process strävande efter att förverkliga ett speciellt mål.84
Men enligt Kant kan vi ändå föra in en teleologisk uppfattning på naturens produkter. De facto menar Kant att människan inte kan frigöra sig från teleologiska
principer liksom hon inte kan frigöra sig från allmänna fysikaliska vetenskapens
principer. Vi möter inom naturen produkter som existerar som ett fysiskt slutmål
i och med att det är både sin egen orsak och verkan (ibid.231). Det är utmärkande
för naturens organismer att de har denna dubbelhet. Den organiska naturen kan
därför inte antas existera i annan form än som enskilda slutmål i naturen.
Det är så visst att man säkert kan säga att det är orimligt för människan (...) att
hoppas på att en Newton en dag kommer att uppträda och förklara ens hur ett
grässtrå frambringas enligt naturens lagar som inte ordnats av någon avsikt; denna
insikt måste man helt frånkänna mänskligheten (ibid.262).

Men för Kant finns det en väsentlig skillnad i att bedöma ett ting som ett ändamål med avseende på dess inneboende form eller anse att den sanna existensen av

83

Fysikoteologin hade ett starkt fotfäste i 1700-talets vetenskap. Den hävdade att Gud
skapade världen för att betjäna människans ändamål och vetenskapen kunde utforska
den fysiska världen utgående från dessa ändamål. Den tyska filosofen Christian Wolff
(1679–1754) var en ledande proponent för denna uppfattning. Den fysikoteologiska
förklaringsmodellen av naturen kritiserades skarpt av Kant i hans tredje kritik Kritik
der Urteilskraft [1790] (2003a).
84
Kant utgick från att teleologiska omdömen hjälper oss att utvidga den fysikaliska
vetenskapen i enlighet med en annan princip, finala orsaker, utan att ändå inkräkta på
principen av fysikaliska kausalitetens mekanism. Men denna teleologiska princip är
fullständigt tyst då det gäller frågan om någonting är ett slutmål av naturen i enlighet
med en avsikt, en plan – ”om gräset existerar för oxen och fårets skull och de övriga
naturtingen för människan” (Kant 2003a, 240). Det är, enligt Kant, visserligen godtagbart att betrakta naturen som någonting ändamålsenligt, att tala om ”naturens vishet,
sparsamhet, försorg och godhet utan att göra den till ett självständigt väsen (eftersom
detta vore orimligt) men också utan att våga sätta ett annat förståndigt väsen över den,
som en verkmästare, eftersom detta vore förmätet” (ibid.244).
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detta ting är ett ändamål av naturen. Vi har ingen erfarenhet om att dessa ändamål
verkligen existerar. Även om vi subjektivt kan anse att naturen är ordnad i form av
ändamål, som att ett visst organ uppträder i en art för att det skall överleva, så kan
vi inte objektivt betrakta naturen som ett system av ändamål. Naturen, som helhet, visar sig för våra empiriska undersökningar som ett ”kaotiskt tillstånd” utan
någon form av intentionalitet. Det finns inga goda empiriska eller teoretiska bevis
för att betrakta naturen som ett intentionellt helt.85
Goethe skriver att den antipati som han kände gentemot slutmål [Endursachen]
ordnades upp och bekräftades genom hans läsning av Kants tredje kritik (Goethe
1960, 28). Men även om Goethe hyste en stor uppskattning för Kants filosofi fanns
det ett grundläggande drag i Kants kunskapsteori som Goethe aldrig kunde acceptera. Kant kom under hela sin produktion att betrakta vetenskapen om naturen
som sann vetenskap endast i den mån den tillåter tillämpningar av matematik (se
Cassirer 1945, 62). Goethe ironiserade därför över att Kant i vissa sammanhang
ställde snäva gränser för vad vi överhuvudtaget kan veta för att i andra sammanhang överskrida de utstakade gränserna.86 Men som vi har sett handlade det, hos
Goethe, inte om att söka grunden till naturens teleologiska karaktär bortom naturen själv. Ändå kunde han inte godta Kants förklaring av det ändamålsenliga i naturen som endast en subjektiv princip. För Goethe kunde denna form av intuitiva
förståelse tillämpas på naturens område som en reell princip (Goethe 1960, 30).
Goethe upplevde Kants transcendentala idealism som ohållbar såtillvida att den

85
Kant grundlägger sin egen ståndpunkt på en åtskillnad mellan människans förmåga
att göra två olika typer av omdömen. Vi har, enligt Kant, dels att göra med determinativa omdömen: Dessa omdömen har ingen autonomi utan utgår från ett allmänt begrepp, en given lag eller princip, och underställer det partikulära under denna instans.
Å andra sidan existerar det i människans kunskapsprocess reflektiva omdömen som
utgår från det partikulära och letar efter något allmänbegrepp som skulle passa på det.
Dessa reflektiva omdömen underkastar sig en lag som inte ännu är given och måste
följaktligen skapa denna princip själv. Eftersom reflektiva omdömen inte är objektiva
till sin natur måste det betraktas som en subjektiv princip som styr människans kognitiva förmåga i reflexionen av vissa typer av objekt (Kant 2003a, 247). Alla estetiska och
teleologiska omdömen skall endast förstås som reflektiva, inte determinativa. Allt sken
av att det råder en grundläggande motsättning mellan en strikt mekanistisk och teleologisk förklaringsmodell bygger på att vi blandar ihop principerna för reflektivt och
determinativt omdöme. Autonomin av det förra (som är endast subjektivt giltig för att
användas av vårt förnuft med avseende på empiriska lagar) tas som en heteronomi av
den senare (som måste sammanfalla med de lagar, universella eller partikulära, som ges
av vår förståelse) (ibid.251).
86
Goethe hänvisar till Kants behandling av en intuitiv förståelse (intellectus archetypus) som grund för betraktandet av naturändamål, d.v.s. produkter i den organiska
naturen. Som vi har sätt behandlade Kant denna typ av förståelse som en heuristisk och
subjektiv princip som vi inte skall bruka ”till att förklara naturen själv”, vi skall inte liksom leta efter ”grunden till naturens möjlighet bortom den själv” (Kant 2003a, 273).
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inte ger oss tillgång till verkligheten som den är i sig själv.87 Kant liksom stängde
dörren för människan att ha en omedelbar erfarenhet av naturen då denna erfarenhet gjordes till en produkt av vårt medvetande.
Steiner menar att det var fullkomligt naturligt att Goethe inte kunde tillägna
sig Kants kunskapsteoretiska reflexioner (GA 1, 218ff). Kant utgick från att alla
omdömen om tingen var en produkt av mötet mellan subjektet och objektet, en
produkt som beskrev hur subjektet förstår objekten. Enligt Kant har vi inte några
begrepp för hur tingen existerar i sig själva, de gäller s.a.s. endast i förhållande
till vår mentala konstitution. Steiner menar nu att Kant därför inte kom att beakta att distinktionen mellan subjekt och objekt endast är en mellanliggande fas i
människans kognitionsprocess. Bakom vår distinktion mellan subjekt och objekt
existerar den enhet som kan uppfattas av förnuftet.88 Steiner hänvisar också till
Goethes utlåtande om att Kants fundamentala misstag berodde på att han ”höll
den subjektiva, kognitiva förmågan för ett objekt och gör därmed en skarp men
inte helt korrekt åtskillnad på den punkt där det subjektiva och objektiva möter
varandra” (GA 6, 55). Den kantianska utgångspunkten förbiser, enligt Steiner, att
människans kognitiva förmåga framträder som subjektiv endast så länge man inte
lägger märke till att Naturen själv är verksam genom denna förmåga. Men Steiner
menar ytterligare att människan har en förmåga att höja sig till ett tänkande där
naturens kreativa aktivitet blottar sig. Naturens ideala aspekt påträffas i naturens
produkter men förutsätter att människan kan uppsöka idéer i naturen.
När människan verkligen förmår lyfta sig upp till idén och förstår utifrån idén
detaljerna i varseblivningen, då tillägnar hon sig samma sak som Naturen tillägnar
sig genom att låta hennes skapelser framspringa från det okända hela. Så länge
människan inte har någon uppfattning om den verkande och kreativa aktiviteten
av idén så är hennes tänkande separerat från den levande naturen (GA 6, 54).89
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Richards (2002, 463ff; 2003) har påvisat hur Goethes nära släktskap med Schelling
fick honom att släppa greppet om den kantianska doktrinen och tillägna sig en syn
på vetenskaplig förståelse som nära besläktad med konstnärlig intuition. Vetenskapen
och konsten kom, för Goethe, att utgöra komplementära sätt att närma sig naturens
underliggande lagbundenheter. Denna syn var också en av de utgångspunkter som den
romantiska naturvetenskapen byggde vidare på.
88
Steiner menar att Kant, i sin första kritik Kritik der Reinen Vernuft, tar två steg som
han inte motiverar men som kommer att påverka riktningen av hela hans filosofi.
Kants första steg består i att han gör en åtskillnad mellan subjekt och objekt utan att
undersöka betydelsen av det faktum att vårt förstånd gör denna åtskillnad mellan dessa
båda sfärer. Det andra steget består i att Kant sedan begreppsligt formulerar detta ömsesidiga förhållande (subjekt/objekt) utan att gå in på betydelsen av denna formulering.
Kant förbiser, enligt Steiner, att ett ting är en enhet som skapas av förnuftet, och det är
förståndet som gör en åtskillnad mellan ’tinget i sig’ och ’tinget enligt oss’. Det är helt
enkelt otillåtet att säga det vi tillskriver ett ting i ett fall kan förnekas i ett annat fall.
Vare sig jag betraktar samma ting från det ena perspektivet eller det andra så kvarstår
det likväl som ett enhetligt helt (GA 1, 221–222).
89
Wenn es dem Menschen wirklich gelingt, sich zu der Idee zu erheben, und von der
Idee aus die Einzelheiten der Wahrnehmung zu begriefen, so vollbringt er dasselbe,
was die Natur vollbringt, indem sie ihre Geschöpfe aus dem geheimnisvollen ganzen
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På denna punkt är Goethes kunskapssyn oförenlig med utgångspunkterna för
Kants filosofi. För Steiner var Kant därför oförmögen att skåda naturen i en kreativ dimension. Vi kan se att Steiner gör en mycket skarp kontrast mellan Goethes
och Kants tänkande. Denna motsättning förefaller idag, på det stora hela, vara
allmänt omfattad.90
3.3.2 Finns det en särskild livskraft?
Det framgår att Goethes vetenskapliga verksamhet hade samma utgångspunkter
som den romantiska naturfilosofins sätt att se på naturen – som ett levande helt.
Man kan kanske säga att Spinozas rationalistiska syn på naturens ordning inom
den romantiska naturfilosofin ersattes med en mera organisk uppfattning om naturens inneboende kreativitet. På denna punkt står Goethe nära det romantiska
vetenskapsidealet. Vi återkommer därför åter igen till den fråga som den tidiga
Steiner ansåg vara avgörande: Hur förstod Goethe organismens och själva livets
natur? Men nu gör vi det genom att relatera till vissa föreställningar om det organiska livets natur som var förhärskande i Goethes samtid.
Frågan om vad som frambringar ”liv” är i själva verket på inget sätt en trivial
fråga. Denna fråga har inte ens idag någon alldeles entydig definition inom vetenskaperna. De moderna organiska vetenskaperna ger oss ändå en allmän förklaring
som inringar de mest relevanta kännetecknen av det organiska livet. I ett uppslagsverk kan man läsa att begreppet liv är
förknippat med upptagning, förändring och avgivande av ämnen (ämnesomsättning) och energi (energiomsättning), med förmåga till fortplantning, förmåga att
registrera (förnimma) förhållanden i omgivningen, förmåga att upprätthålla en
från termodymamisk synpunkt instabil ordning samt med evolution (Nationalencyklopedin 1993:12)

Man är enig om att det finns en rad fenomen som är unika för organismerna och
som skiljer dem från det oorganiska (även om det existerar ett antal gränsfall i
naturen). Naturvetenskapen erbjuder oss också en slags evolutionär förklaring på
livets uppkomst (de första encelliga organismerna uppkom troligtvis för ca 4000
miljoner år sedan från den kemiska evolutionen som ägt rum alltsedan jordens
uppkomst), och i förlängningen också en förklaring på vad livet är. Trots de naturvetenskapliga teoriernas förklaringskraft kan livet trots allt, redan som ett biologiskt fenomen, framstå som ett ämne till filosofisk förundran: Hur kommer det
sig att liv kan uppstå från det livlösa, hur kan någonting organiskt uppkomma ur
hervorgehen lässt. Solange der Mensch das Wirken und Schaffen der Idee nicht fühlt,
bleibt sein denken von der lebendigen Natur abgesondert.
90
Cassirer har dock påpekat att Goethe, trots allt, närmade sig Kants tänkande på
många punkter. På äldre dagar kom Goethe att lägga stort värde på de begränsningar
för människans kunskap som Kant hade utstakat även om Goethe talade om dessa
begränsningar snarare som konstnär, inte som kunskapsteoretiker (se Cassirer 1945,
76ff).
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det oorganiska? På liknande sätt kan vi också förundra oss över förhållandet mellan vår fysiologiska kropp och vårt medvetande (det s.k. mind-body problemet).
Dessa filosofiska spörsmål, som idag är får olika svar beroende på de teoretiska
och metodologiska perspektiv man tar som utgångspunkt, var i förgrunden redan
under biologins uppkomst som ett självständigt vetenskapsområde kring sekelskiftet 1800.
Som tidigare påpekats fanns det under 1700-talet, sida vid sida, två diametralt
motsatta uppfattningar om naturens ordning. Den framväxande naturvetenskapliga synen framhöll de mekanistiska förklaringsmodellerna som grundläggande
för förståelsen av naturen medan det teleologiskt färgade perspektivet betraktade
naturen som ett organiskt helt som endast kan förstås ur ett ändamålsperspektiv.
En grundläggande frågeställning inom biologin, som också hade denna tydliga
ovannämnda filosofiska dimension, gällde frågan om det organiska livets natur.
Hur skall man förklara organiska fenomen som utveckling, tillväxt, och näringsintagning? Liedman (1966, 14ff) preciserar de centrala motsättningar som förekom,
under Goethes tidsperiod, i den tyska debatten om hur man skall förstå den organiska naturens fenomen.
(i) Organiska fenomen kan förklaras på, i princip, samma sätt som oorganiska.
Organiska fenomen är till sin natur icke-teleologiska. Här kan man skilja
mellan en mekanisktisk uppfattning och en som stöder sig på en slags materieteori. Den mekanistiska uppfattningen ser organiska förlopp som betingade av ”fysikaliska” förlopp, dvs. alla i organismen verksamma krafter kan
i princip reduceras till grundkrafter som är verksamma i den oorganiska
naturen.91 Materieteorin tar däremot fasta på att det finns en korrespondens
mellan organiska fenomen och den organiska materiens sammansättning
liksom varje oorganiskt fenomen är bestämt av den oorganiska materiens
sammansättning.
(ii) Organismernas ändamålsenliga karaktär nödvändiggör en annan form av
förklaringar inom biologin än inom vetenskaper som sysslar med den oorganiska naturen. Organismerna är alltså till sitt väsen teleologiska, dvs. de kan
endast förklaras utifrån ett ändamålsperspektiv. De olika teleologiska riktningarna kan sammanfattas under beteckningen vitalism, i betydelsen att
organismens teleologiska karaktär endast kan förklaras därigenom, att man
även måste räkna med en särskild organisk grundkraft (livskraft) som verkar organiserande och i den levande organismen är ”överordnad” de oorganiska krafterna.

91

Denna mekanistiska teori kunde även ligga till grund för en s.k. metafysisk maskinteori som hävdar att alla processer i naturen, organiska som oorganiska, kan ges en
rent mekanisk förklaring inom vetenskapen men naturen som helhet ändå fungerar
som en jättelik maskin, skapad av Gud (Liedman 1966, 18).
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Denna motsättning mellan mekanism och vitalism kan spåras tillbaka till antiken
där Demokritos kan framställas som en materialismens föregångare medan Aristoteles kan ses företräda en form av vitalism. Foucault (2002, 251ff) har hävdat
att den gamla aristoteliska indelningen av naturen i tre eller fyra riken till stora
delar utplånades under 1700-talets sista årtionden i den europeiska vetenskapliga
kulturen till förmån för en opposition mellan endast två riken: det organiska och
oorganiska. Denna nya motsättning fick ofta en utformning där den organiska naturen ger uttryck för livet, den kreativa naturens skapelser, medan det oorganiska
däremot betraktades som livets fiende, döden.92
Lenoir (1982) har, i sitt inflytelserika verk om den tyska biologins utveckling
under 1800-talet, påvisat att indelningen mellan mekanism och vitalism är tämligen grov och fångar inte de betydelsefulla skillnader som existerade mellan olika
former av teleologiska förklaringsmodeller (jfr även Liedman 1966, 14) där den
grundläggande frågan kretsade kring hur man skulle förhålla sig till den, till synes,
teleologiska karaktären av den organiska naturen. Lenoir visar att den framväxande tyska biologin under början av 1800-talet, de facto, byggde vidare på de teoretiska grundvalar som Kant hade utstakat och tog därmed en slags mellanposition
mellan vitalism och mekanism. De teleologiska förklaringsmodeller som flertalet
av de betydelsefullaste forskarna under denna tid använde sig baserade sig på en
kritisk analys av mekanistisk kausalitet och begränsningen av mekanistiska förklaringar inom biologin. Den organiska naturen påvisade alltså en teleologisk dimension men måste ändå kunna underkastas en vetenskaplig undersökning (Lenoir
1982, 4–6).93

92
Foucault menar att biologins uppkomst måste ses mot bakgrund av denna utveckling. Motsättningen mellan vitalism och mekanism kan, enligt Foucault, ses som ytliga
uttryck av mera subtila, ”arkeologiska”, händelser (Foucault 2002, 252).
93
Lenoir (1982) genomför en lite mer mångförgrenad distinktion mellan olika förklaringsmodeller av den organiska naturen som gjorde sig gällande under 1800-talets
första hälft. Han skiljer bl.a. mellan (a) fysikoteologi som företräder synen att det existerar en rationell agent (Gud) som har ordnat och styr materian i organismen så att
organismen framträder som ändamålsenligt konstruerad. Organismerna kan förklaras
genom en vitalistisk, översinnlig kraft, (b) organicism. Där naturen betraktas som ett
levande helt, och i den meningen fundamentalt biologisk. Fysikens och kemins lagar
måste underordna sig ”högre” biologiska lagbundenheter i naturen – de är s.a.s. bestämda av den övergripande organisationen av kosmos, (c) vital materialism där den
teleologiska kraften inte anses vara en självständig kraft (som i vitalismen) utan snarare
en emergent egenskap som var beroende på den specifika ordningen och kompositionen av dess komponenter, (d) funktionalism som anser att det inte existerar andra
naturliga krafter än de som gör sig gällande inom fysiken och kemin men biologisk
organisation kan ändå inte reduceras till dessa krafter men de funktionella behoven,
livets ändamålsenlighet etablerar en hierarkisk ”referensram” inom vilka dessa krafter
opererar, samt slutligen (e) mekanism där det inte föreligger någon dikotomi mellan
materia och biologi. Biologin lyder under fysiken och kemins lagar. Alla biologiska
fenomen kan förklaras genom att reducera dem till materiella och fysikaliska processer
(se Lenoir 1982, 9–16).
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Det ligger nu i vårt intresse att placera in Goethes vetenskapliga ansats i detta
begreppssammanhang. Som vi har kunnat konstatera delade Goethe fullständigt
Kants uppfattning om att naturen inte kan betraktas mot bakgrund av en översinnlig agent som ligger till grund för den organiska naturens ändamålsenlighet
(fysikoteologi). Samtidigt upplevde Goethe det som något ironiskt att Kant ställde
kunskapsteoretiska gränser för hur vi skall närma oss naturen. Vi skall, i detta
sammanhang, kontextualisera och exemplifiera denna skillnad i debatten kring en
särskild livskraft, Bildungstrieb, ett begrepp som spelade en central roll i olika förklaringsmodeller av den organiska naturen kring sekelskiftet 1800.94 Detta begrepp
hade också ett stort inflytande på det framväxande nyhumanistiska bildningsbegreppet som betonade människans förmåga till självrealisering, människans Selbststeigerung (se Buck 1984, 155ff). Nedan presenteras några av de tolkningar detta
begrepp genererade, först i form av Blumenbach och Kant (a), sedan av Schelling
(b) och slutligen av Goethe (c).

(a) Blumenbach och Kant: den organiska naturens Bildungstrieb
En av de centralaste och mest diskuterade proponenterna för en form av biologisk vitalism under den tidiga romantiken var Johann Friedrich Blumenbach
(1752–1840), professor i medicin vid Göttingen. Han postulerade en grundläggande skapande kraft – Bildungstrieb (nisus formativus) – som genomsyrar hela
den organiska naturen. Det existerade därmed, för Blumenbach, en grundläggande skillnad mellan oorganiska och organiska kroppar. Blumenbachs Bildungstrieb
var den förklarande orsaken till bl.a. organismens reproduktion, näringsintagning
samt förmåga att återställa sin ursprungliga form (självläkningsförmåga). Men det
var också ett överordnat begrepp som gav form åt den levande materian. Den
styrde utvecklingen av organismens anatomiska strukturer och fysiologiska processer i en riktning så att dess olika delar och funktioner kunde samverka till att
realisera artens slutmål, dess potential (se Richards 2000; 2002, 216ff; Lenoir 1982,
17–25).
För Blumenbach var detta begrepp ett teleologiskt orsaksbegrepp fullt verksamt och inneboende i naturen. Men även om Bildungstrieb framstod som en reellt verkande kraft i den organiska naturen så var dess väsen en qualitas occulta.
Vi kan gott och väl upptäcka dess kraft men dess bakomliggande orsak förblir
oss alltid dold. Trots allt hjälper upptäckten och analyserandet av denna kraft oss
att mera ingående kunna bestämma dess verkan på organismernas liv och inordna dess olika uttryck i form av allmänna lagar. På detta sätt ville Blumenbach ge
begreppet en vetenskaplig status inte oförenlig med den moderna framväxande
naturvetenskapen. Den organiska naturens Bildungstrieb var ett uttryck för en naturlig kraft, likt gravitationskraften eller attraktionskraften, där den första primära
orsaken inte är oss given. Vi har en kausal kedja där vi rör oss från en okänd orsak till en förnimbar verkan: orsak (okänd) Æ kraft (Bildungstrieb) Æ förnimbar
verkan (epigenesis). Bildungstrieb var alltså en sekundär orsak som vi endast kan
94

För en utförlig diskussion av detta ämne, se Liedman (1966), Lenoir (1982) eller
Richards (2002).
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bilda uppfattningar om genom de effekter den producerar, på en rent empirisk
väg (Richards 2002, 226–7).
Även Kant kom att tillägna sig begreppet Bildungstrieb från Blumenbach även
om han, måhända, gav den en lite annorlunda status. Kant hävdar att ingen kunnat ge bättre belägg för teorin om epigenesis95 än just Blumenbach. Kant såg Blumenbachs förklaringsmodell av den organiska naturen är den mest plausibla av
de rådande förklaringsmodellerna eftersom den ”föreställer sig naturen såsom
frambringande och inte bara utvecklande, så att den med minsta möjliga uppbåd
av övernaturliga förklaringar överlåter allt som följer efter den första begynnelsen
till naturen (emellertid utan att bestämma något angående detta ursprung, inför
vilket fysiken överhuvudtaget måste misslyckas, den må försöka med vilka orsakskedjor som helst)” (Kant 2003a, 287–288).
Kants ansåg att vi bäst kan förstå organismen som ett naturmål (Naturzweck),
dvs. som en individ där dess olika delar var ömsesidigt relaterade till varandra både
som medel och mål samt där helheten bestämde delarna samtidigt som delarna även
bestämmer helheten. Detta naturmål hänvisar till ett begrepp som Blumenbachs
Bildungstrieb. Men för Kant kunde Blumenbachs Bildungstrieb inte vara ett konstitutivt begrepp för naturens verksamhet i och med att detta skulle förutsätta en
intention som han ansåg att endast kunde finnas i det rationella medvetandet, inte
reellt opererande i den mekaniska naturen. Kant kunde därför inte se den organiserande driften som en reell teleologisk kraft utan endast som en heuristisk, regulativ
princip som vårt förnuft tillskriver organiska fenomen (Kant 2003a, § 81).
Kants syn på organismen som både ”orsak och verkan i sig själv” hade som
konsekvens att det är omöjligt att kunna erbjuda en deduktiv, a priori, vetenskaplig förklaring till naturens organiska former (morfologins område). Men organisationen i naturens organismer måste ändå accepteras som en primär och given utgångspunkt samtidigt som den ändå inte kan göra anspråk på en objektiv
existens. Även om det finns likheter mellan en organisk produkt och en teknisk
produkt så finns det väsentliga skillnader. Mekanistiska principer kan tillämpas
på analysen av funktionella relationer (som i en klocka) men teleologiska förklaringar som biologin kräver behöver en aktiv, produktiv princip som överskrider
alla former av kausala förklaringar som finns att tillgå det mänskliga förnuftet (jfr
Lenoir 1982, 26).
95
Under den senare delen av 1700-talet förekom två rivaliserande teorier gällande
utvecklingen av organismen. Den ena parten företrädde en s.k. preformationism som
hävdade att utvecklingen av organismens olika delar från de tidigaste stadier till de
senare är en kvantitativ utveckling av redan förefintliga organ. Det existerar med andra ord ingen egentlig kvalitativ utveckling av de olika organen utan organismens alla
väsentliga delar kan sägas existera redan i ett embryonalt stadium. Epigenesis, som Blumenbach förespråkade, däremot betonar den kvalitativa förändring som den organiska
utvecklingen genomgår med avseende på dess materiella byggstenar. Epigenesis formulerades redan på 1600-talet som organismens olika delar inte utvecklas samtidigt utan i
en viss ordning och som en självorganisation. Begreppet Bildungstrieb var för Blumenbach ett centralt begrepp för att beskriva just denna drift eller kraft som de fysikaliska
och kemiska lagbundenheterna måste underordna sig i organismer (se ex. Lenoir 1982,
18–21; Zammito 2003, 82–83; 86).
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Biologin som vetenskap kan alltså, enligt Kant, inte reduceras till en fysikalisk
vetenskap. Men trots att den organiska naturen påvisar en ändamålsenlighet så
måste vetenskapen om den organiska naturen grunda sig på en empirisk forskning. Därför måste vi, inom vetenskapen, följa de utstakade gränser för vad vi,
som människor, överhuvudtaget kan veta. Att bruka teleologiska principer inom
de biologiska vetenskaperna skulle, enligt Kant, kräva att vi har en idé som rör sig
från helheten till delarna men detta i sin tur skulle förutsätta att en slags intuitiv
kunskapsförmåga som vi, helt enkelt, inte har.
Därför är det förnuftigt, ja förtjänstfullt, att följa naturmekanismen så långt det
bara är plausibelt för att förklara naturprodukter, ja inte ge upp detta försök för
att det i sig skulle vara omöjligt att på denna väg träffa samman med naturens ändamålsenlighet, utan bara för att det är omöjligt för oss som människor. Ty detta
skulle kräva en helt annan sinnlig åskådning och en bestämd kunskap om naturens
intelligibla substrat (...) vilket helt överstiger vår förmåga (Kant 2003a, 280–281)

Naturens ändamålsenlighet är, för Kant, endast en heuristisk princip som hjälper oss kan vägleda oss i vår forskning men får inte betraktas som något vi kan
få kunskap om. Lenoir (1982) har visat att det teleomekanistiska program som
Blumenbach och framför allt Kant starkt bidrog till att utveckla låg till grund för
utvecklingen av 1800-talets biologi, både i form av en vital materialism och också
den senare framväxande utvecklingsmorfologin. Denna kantianska grundprincip
visade sig således mycket produktiv för utvecklingen av den moderna biologiska
vetenskapen (se Lenoir 1982, 26–27). Den romantiska naturfilosofins organiska
föreställningsvärld måste förstås som ett genmäle på de teoretiska förutsättningar
som Kant hade utstakat. Dessa organistiska idéer fick sin kanske starkaste proponent i F. W. J. Schellings (1775–1854) tänkande.

(b) Schelling och den dynamiska evolutionen
Schellings föreställning om det organiska livet kan sägas utgöra kärnan i hela hans
idealistiska filosofiska system. Den organiska uppfattningen som Schelling företrädde drog till sig många samtida att studera Schellings filosofi, bland dem även
Goethe (se Richards 2002; 2003). Men det har påpekats att Schelling inte var särskilt empiriskt inriktad. Därför kan man säga att han inte demonstrerar de romantisk-naturfilosofiska idéernas genomslagskraft på biologins område utan hans
skrifter är snarare ”den yttersta förutsättningen för att dessa idéer överhuvudtaget
slår igenom” (Liedman 1966, 64). Schellings tänkande som helhet kan ändå samtidigt sägas vara i ständig rörelse och framställdes aldrig i någon avslutad form (jfr
Pinkard 2002, 172; Seidel 1976, 91).
Schelling utgår i sin tidiga filosofi från J. G. Fichtes position att självet inte kan
betraktas som ett ting, någonting föreliggande, utan i första hand som en aktivitet.
Men Schellings ansåg att denna fichteanska ståndpunkt ändå var ohållbar då man
riktade uppmärksamheten mot naturen, på naturproblemet. Kant hade betrakatat
naturen som betingad av förståndets lagar medan Fichte däremot hade postulerat
naturen som en direkt produkt av jaget. Fichte hade låtit naturen (icke-jaget) upp69

komma rent idealistiskt ur jagets produktiva inbillningskraft (Einbildungskraft),
ett oreflekterbart och omedvetet skapande. Schelling tog, i motsats till Kant och
Fichte, i sin naturfilosofi sin centrala utgångspunkt i den levande naturen. Schelling håller fast vid existensen av ett produktivt och omedvetet skapande men vänder detta skapande till en objektiv-real princip som inte är identiskt med jaget
utan som i stället ligger till grund för jagets skapande. Det är alltså inte tillräckligt
att påvisa hur jaget formar naturen som sin yttre värld. Men även det motsatta är
fallet: att det medvetna jaget uppkommer ur naturen.96 På detta sätt gör Schelling
sin naturfilosofi till en enhetsfilosofi; till en enhet mellan natur och ande – en
väsenslikhet mellan anden inom oss och naturen utanför oss. Naturen är inte begränsad till det yttre och anden inte till det inre: Naturen är synlig ande (Geist),
medvetandet osynlig natur (Hartmann 1960, 112; Steiner GA 18, 213).
Schelling utformade sin egen teori om det organiska livet i en viss opposition
till bl.a. Blumenbach och Kant. Schelling ansåg det ändamålsenligt att tala om en
föregående orsakande kraft som organiserade de olika delarna i en organism till
en organisation. Det är däremot motstridigt, enligt Schelling, att överhuvudtaget
tala om organisk materia om man reducerar det organiska, livet, till någonting
mekanistiskt: Livet är inte en egenskap eller produkt av animalisk [organisk] materia, utan snarare omvänt: animalisk [organisk] materia är en produkt av livet
(Richards 2002, 292). Men inte heller den oorganiska naturen kan inte ses som ontologiskt separerat från det organiska (livet). Schellings biologiska grundsyn kan
förstås mot bakgrund av hans naturfilosofiska syn om att hela världsalltet, i djupare mening, är teleologiskt eller organiskt (Liedman 1966, 77ff). Naturens dynamiska karaktär får, hos Schelling, sitt uttryck i tanken om den förnuftigt ordnade
polariteten, dvs. att det överallt i naturen existerar mot varandra verkande krafter.
Detta är en metafysisk princip som hos Schelling gäller all materia, likväl organisk
som oorganisk. De enskilda vetenskaperna är då empiriska uttryck eller manifestationer av krafter som ordnas och tolkas enligt denna naturens dynamiska princip.
Det finns därför, hos Schelling, ingen fundamental skillnad mellan biologi och
annan naturvetenskap De dynamiska krafter som ligger till grund för livet bör ses
som primära i förhållande till materian – krafter är alltså inte egenskaper hos materien, utan materien är en manifestation av krafter (ibid.80–81).
Schelling kunde, på denna grund, inte utan vidare godta Blumenbachs vitalism för att den öppnade en oöverkomlig klyfta mellan den organiska och
oorganiska naturen. Schelling ville förstå hur livet uppkom utan att stödja sig
på dualismen mellan materia och liv som skapade den klyfta som Kant inte
kunde överbrygga. Därför förstod han Blumenbachs vitalism som introducerande något, ab extra, ett främmande element till de naturliga processerna.

96
Schellings grundläggande frågeställning, i förhållande till Kant, har formulerats:
”Hur skall naturen förstås, så att dess framträdelser i form av produkter och processer
är begripliga för oss”. Schellings svar på denna fråga öppnade vägen för en genetisk
teori om subjektiviteten. I denna teori uppkommer subjektiviteten från naturen och
utvecklas till en punkt var den har en förmåga att teoretiskt begripa naturen (Bowie
1993b, 34)
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Blumenbach hade visserligen utgått från naturliga krafter i naturens fysiska och
kemiska processer men tillfogade därtill en Bildungstrieb som kännetecknande för
de biologiska processerna. Schelling menade att postulerandet av en särskild vital
kraft, de facto, bara fördunklar förståelsen av de biologiska processerna. Eftersom
Schellings strävan var att skapa en allmän systematisk framställning av vetenskapen och filosofin så utgick han från att det skulle vara möjligt att förklara naturens
organiska processer från naturliga principer, dvs. utan att behöva anta någonting
likt en okänd kraft som upphäver eller förändrar de naturliga fysiska och kemiska
processerna (Richards 2002, 292–3).
Den grundläggande idén för Schellings hela Naturphilosophie var att naturen
strävade efter att uppnå det absoluta. Denna idé gav också upphov till tanken om
naturens utvecklingsprocess, där olika arter utformades och naturen genomgick
en ständig evolution och en oupphörlig transformation. Naturen uppfattades
alltså som en progressiv evolution, aldrig i vila, utan oupphörligt strävande efter
det absoluta, efter perfektion. Schellings egen utvecklingsteori hävdade att naturens Bildungstrieb, naturens kreativa kraft, kunde bestämma nya anlag (Anlagen)
varifrån nya arter uppkom. Varje ny organisk produkt är en slags ny helhet som
uppkommer genom de motsatta krafterna i naturens egen dialektik. Naturens
produkter ligger liksom gömda i naturens ursprungliga kreativitet (ibid.304).
Schellings naturfilosofiska synsätt kan alltså på rent spekulativa grunder avvisa
både mekanismen och vitalismen som oförmögna att komma fram till de yttersta
orsakerna, till idén. De yttersta grunderna för den sinnliga världen bör istället sökas i den absolutism som Spinoza hade förkunnat. Naturens Bildungstrieb som
omvandlar de materiella elementen är ingenting annat än det ideala som uttrycker
sig själv i de former den skapar i form av någonting objektivt – det objektiva är
ett uttryck för korrespondensen mellan det reella och ideala. I denna mening kan
man se Schellings position, i en viss bemärkelse, som ett överskridande av den
ovannämnda dikotomin mellan mekanism och vitalism. Här finns en påtaglig
”hegeliansk” dialektik som försöker överskrida de båda förefintliga positionerna
för att uppnå en syntes på ett högre plan. Denna syntes utgjorde sedan kärnan för
Schellings filosofiska system, ett system som försökte överbrygga dualismens gap
till förmån för en idealistisk monism. Men han upptog ändå Blumenbachs begrepp om Bildungstrieb för att inordna det i naturens ursprungliga kreativitet.

(c) Goethe, Steiner och Bildungstrieb
Nu kan man fråga sig vilken Goethes position var i förhållande till denna diskurs
om hur man skall uppfatta den levande kraften i naturen? Det finns många likheter
mellan Schellings naturfilosofi och Goethes vetenskapliga ansats. Goethe använder ganska sparsamt begreppet Bildungstrieb i sina egna vetenskapliga skrifter men
det är tydligt att hans formativa idé, hans arketypiska fenomen, är nära besläktat
med Blumenbachs begrepp. Vid beskrivningen av det organiska livet lyfter Goethe, måhända inspirerad av Kant, fram den organiska varelsen som orsaken till sin
existens. Varje organism är ”som en egen värld, för dess egen skull, varande sin
egen orsak”. Alla organismens delar har en direkt verkan på alla de övriga delarna
och är därigenom element i det ständigt förnyande livets kretslopp. Vi kan här se
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att Goethe använder begreppet Bildungstrieb som ett allmänt beskrivande begrepp
om naturens skapande kraft. Goethe påpekar också, mycket aristoteliskt, att vi
måste förstå denna formativa impuls [Bildungstrieb] som alltid samexisterande
med någonting materiellt – ”båda evigt närvarande på en och samma gång”. Personifierad framstår denna impuls som en slags gudomlighet – i form av skapare
och upprätthållare. Men likväl låter Goethe förstå att vi inte kan förstå naturens
Bildungstrieb utan ett begrepp om naturens metamorfos (Goethe 1960, 32–34).
Goethe använder också begreppet Bildungstrieb i en betydelse som överskrider
den biologiska sfären. Den får betydelsen av det organiska center eller den enhet
varifrån mångfalden förgrenas i olika riktningar, det må sedan gälla en växt, en
dikt eller en människas livsverk. Goethe talar själv om sin Mittelpunkt und Base för
sitt eget liv som en poetischer Bildungstrieb. Hans olika verksamhetsformer är variationer och modifikationer på en alldeles grundläggande drift, nämligen impulsen
att skapa. Människans behov att skapa, oberoende av vart detta skapande riktar
sig, är besläktat med naturens skapande kraft. Allting i naturen har, enligt Goethe,
en organisk medelpunkt som möjliggör det för oss att relatera de olika delarna till
en helhet. Bildungstrieb kan därför betraktas som ett begrepp som beskriver detta
organiska skapande på tillvarons olika nivåer (se Wilkinson & Willoughby 1962,
214–228).
Steiner kom i sina tidiga skrifter att försöka argumenera för hur den goetheanistiska åskådningen står i förhållande till postulerandet av en särskild livskraft.
Steiner (GA 6, 121ff) hävdar att Goethe, i sin förklaring av livsfenomenet, tar en
annorlunda riktning än vad vanligen varit fallet. Steiner utgår från att man, vid naturförklaringar, vanligen hänvisar till antingen en vitalistisk teori, där man postulerar en verksam kraft som kvalitativt skiljer sig från mekanistiska teorier, eller så
stöder man sig på ett antagande om att livsfenomenet uttömmande kan förklaras
av komplicerade kemiska och fysiska processer, dvs. genom samma krafter som är
verksamma i de oorganiska naturen. Nu menar Steiner att Goethe på ett väsentligt
sätt skiljer sig från båda ovannämnda riktningarna.
Det förefaller självklart för honom [Goethe] att någonting är aktivt i organismen
vid sidan om den oorganiska Naturens krafter. Han kan inte godta en mekanistisk
förklaring av det levande fenomenet. Lika lite söker han efter en speciell livskraft
för att förklara organismens aktivitet. Han är övertygad om att det, vid förståelsen
av de levande processerna, måste existera en åskådning av ett annat slag jämfört
med när man varseblir den oorganiska naturens fenomen. De som talar till förmån
för en livskraft inser, med rätta, att organiska aktiviteter inte är mekaniska men
samtidigt är de oförmögna att hos dem själva utveckla en annan slags åskådning
genom vilken det organiska kan förstås. Begreppet livskraft förblir dunkelt och
obestämt (GA 6, 121–122).97
97
Dass in dem Organismus noch etwas anderes Wirksam ist, als die Kräfte der unorganischen Natur, erscheint ihm selbstverständlich. Zur mechanischen Auffassung der
Lebenserscheinungen kann er sich nicht bekennen. Ebensowenig sucht er, um die Wirkungen im Organismus zu erklären, nach einer besonderen Lebenskraft. Er ist überzeugt, dass zur Erfassung der Lebensvorgänge eine Anschauung gehört, die anderer Art
ist als diejenige, durch welche die Erscheinungen der unorganischen Natur wahrge-
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Goethes förståelse av det organiska livet ligger, enligt Steiner, i hans förmåga att
kunna betrakta livet i en helt annan typ av åskådningsform än när man betraktar
mekaniska förlopp. Steiner menar att förståelsen av det organiska livet är beroende av en förmåga att i det sinnliga direkt kunna skåda ideala element på samma
sätt som ögat är en förutsättning för perceptionen av färger. I organismen har vi
någonting fullkomligt nytt jämfört med summan av dess oorganiska delar. Vitalisten tar, enligt Steiner, sin tillflykt till ett tomt livskraftsbegrepp för att den är
oförmögen att i organismen skåda någonting annat än vad som visar sig för sinnena. Den mekanistiska uppfattningen däremot bygger på antaganden som inte
har någon som helst grund i vår erfarenhet. Även om människan skulle kunna
producera liv från ett antal oorganiska element finns det, enligt Steiner, ingen
grund att säga att det senare perceptuella innehållet – livet (som får sitt innehåll
från tänkandet) – kan härledas från det tidigare, från varseblivningen av oorganiska element.
Nu menar Steiner att de sinnliga formerna i en levande varelse inte framträder
som ett resultat av andra förnimbara förhållanden liksom fallet är inom den oorganiska naturen. Här är också den fundamentala skillnaden mellan organismer
och maskiner. Steiner menar att endast en form av kortsynthet kan blunda för att
skillnaden mellan organismen och ett mekaniskt ting ligger i att den bestämmande
principen som styr samverkan av delarna i ett mekanistiskt ting är någonting utifrån kommande (externt) medan det i organismen har en reell existens verksamt i
själva organismen. Det som kännetecknar en organism är alltså att den
styrs av en inre princip som är oförnimbar för sinnena. I denna mening är denna
princip inte mera förnimbar för sinnena än en plan i konstruktörens huvud, som
också den är endast tillgänglig för medvetandet. Den är, på ett väsentligt sätt, en
sådan plan förutom att den har kommit in i organismens inre väsen och påverkar
den direkt, inte genom en tredje part, konstruktören (GA 1, 73; fotnot 65).98

Vi måste därför gå bortom det som ges åt oss direkt genom sinnesförnimmelserna
och försöka begripa den samlande, inre principen.99 Goethes morfologi framnommen werden. Wer zur Annahme einer Lebenskraft sich entschliesst, der sieht zwar
ein, dass die organischen Wirkungen nicht mechanisch sind, aber es fehlt ihm zugleich
die Fähigkeit, jene andere Art der Anschauung in sich auszubilden, durch die ihm das
Organische erkennbar werden könnte. Die Vorstellung der Lebenskraft bleibt dunkel
und unbestimmt.
98
als beherrscht von jenem inneren Prinzipe, als folge eines solhen, das nicht mehr
sinnlich wahrnehmbar ist. In dieser Hinsicht ist es ebensowenig sinnlich wahrmehmbar, wie jener Plan im Kopfe des Konstrukteurs, der ja auch nur für den Geist da ist;
ja es ist im wesentlichen jener Plan, nur dass er jetzt eingezogen ist in das Inner des
Wesens und nicht mehr durch Vermittlung eines dritten – jenes Konstrukteurs – seine
Wirkungen vollzieht, sondern dieses direkt selbst tut.
99
Det är ändamålsenligt att i detta sammanhang påpeka att begreppet om livskraften
eller snarare den organiska naturens förmåga till en slags ”livsorganisation” i Steiners
antroposofiska skrifter kom att betecknas för det eteriska. Detta påminner mycket om
den aristoteliska principen om en slags vegetativ själ som människan har gemensam
med växterna och djuren (jfr Nobel 1991, 223).
73

springer, enligt Steiner, från insikten att allting som är levande är en helhet där
dess olika stadier utvecklas utifrån sig självt. Sambandet mellan organismens delar
samt organismens utvecklingsfaser är i stället avhängig en högre princip, helhetens
idé. Det som kommer efter är inte oberoende av det som kom före och vice versa.
Alla delar är beroende av varandra och underställda helhetens idé (GA 1, 34–35).
Vissa filosofer vidhåller att vi, trots att vi kan spåra ett fenomen som tillhör sinnesvärlden helt tillbaka till deras grundläggande element (krafter), kan förklara dessa
fenomen lika lite som vi kan förklara livets essentiella natur. Till detta måste påpekas att dessa element är enkla, dvs. de kan inte låta sig sammansättas av ytterligare
enklare element. Det omöjliga i att härleda dem, att förklara dem, i deras enkelhet
är inte beroende av vår begränsade kunskapsförmåga utan emedan de har sin orsak
i sig själva; de är närvarande för oss i all deras omedelbarhet, de är fullständiga i sig
själva och kan inte härledas från någonting annat (GA 1, 72; fotnot 64).100

Det som skiljer denna syn på den organiska naturen från den form av vitalism
som Blumenbach förkunnade ligger helt enkelt i de kunskapsteoretiska utgångspunkterna som beledsagade Steiners och Goethes tänkande. Man kan inte förklara
livet genom att postulera en särskild kraft som ger liv år organismerna. Organiska
fenomen bör därför inte förklaras genom analogier från den icke-organiska sfären utan i det ideella sammanhang som människan intuitivt kan skåda i naturen.
Mot denna bakgrund är det tvivelaktigt om man kan betrakta Steiner och Goethe
som en vitalist i den traditionella bemärkelsen av detta begrepp (jfr Brady 1997).
Den levande principen bakom den organiska världen kan inte skådas som ett
empiriskt fenomen bland andra fenomen. Den inre samlande principen kräver en
utvidgad förståelse för den potentialitet och rörelse som naturen är stadd i. Men
då måste vi kunna lösgöra oss från den metodologiska monismens fördomar.
Steiner skriver:
Vad Goethe ville var ingenting annat än: bannlysa från vetenskapen alla dunkla och oklara föreställningar om livskraft, Bildungstrieb och så vidare och ersätta
dem med naturlagar. Men han ville, på samma sätt som gäller för mekaniken, fysiken och kemin, söka lagbundenheter för organiken men inte helt enkelt genom
att överföra de existerande lagbundenheterna från ett område till ett annat. Det

100

Einige Philosophen behaupten, dass wir die Erscheinungen der Sinnenwelt wohl
auf ihre ursprünglichen Elemente (Kräfte) zurückführen können, dass wir aber diese
ebensowenig wie das Wesen des Lebens erklären können. Demgegenüber ist zu bemerken, dass jene Elemente einfach sind, d.i. sich nicht weiter aus einfacheren Elementen
zusammensetzen lassen. In ihrer Einfachheit sie abzuleiten, zu erklären, ist aber eine
Unmöglichkeit, nicht weil unser Erkenntnisvermögen begrenzt ist, sondern weil sie
auf sich selbst beruhen; sie sind uns ihrer Unmittelbarkeit gegenwärtig, sie sind in sich
abgeschlossen, aus nichts weiterem ableitbar.
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fördärvar det organiska riket om man låter de oorganiska uppgå i det. Goethe strävade efter en självständig organik, som har sina egna axiom och sina egna metoder
(GA 30, 275).101

Men i utvecklandet av dessa metoder och axiom för denna ”självständiga organik” stötte Goethe (liksom Steiner) på stora svårigheter att kunna legitimera de
kunskapsteroetiska antaganden som denna metodologi vilar på. Som vi har sett
kommer Goethes och Steiners sätt att se, ur denna bemärkelse, därför mycket nära
Schellings (och Hegels) syn på naturen. Det ideala är någonting som människan
kan få kunskap om, inte direkt från det sinnliga, utan från människans möte med
det sinnliga. Naturens kreativa processer är inte subjektiva tillägg utan reellt verksamma idéer hos både människan och naturen. Detta innebär också att naturen, i
djupare mening, visar sig som en lagbunden och kreativ ”kedja” i vilken det ideala
realiserar sig självt. När Hölderlin sade att den som har tänkt djupast älskar det
som är mest levande så talar han utifrån detta perspektiv.102 Goethes och Steiners organiska naturuppfattning är därför, i väsentlig mening, en variant av den
spinozism och Naturphilosophie som också Schelling och Hegel kom att omfatta:
Gud, naturen och förnuftet utgör en levande enhet (jfr Richards 2002, 490).103
3.3.3. Goethes morfologi och utvecklingen av darwinism
Goethes morfologi kan ses mot bakgrund av ett större paradigmskifte som ägde
rum från slutet av 1700-talet framåt. De mekanistiska förklaringsmodellerna på
den organiska naturens fenomen hade visat sig otillfredsställande och banade
väg för en syn på det organiska livet som ett helhetsfenomen med en inneboende
komplexitet. I de flesta organiska vetenskaper ersatte taxonomin de kausala förklaringsmodellerna som den förhärskande metodologin (Petry 2003, 201). Taxonomin skapade en systematisk ordning av naturens arter genom att ordna dem
101

Was Goethe wollte, war nichts anderes, als: alle dunklen und unklaren Vorstellungen wie Lebenskraft, Bildungstrieb und so weiter aus der Wissenschaft verbannen
und für sie trieb und so weiter aus der Wissenschaft verbannen und für sie Naturgesetze auffinden. Aber er wollte für die Organik Gesetze suchen, wie man sie für die
Mechanik, Physik, Chemie gefunden hat, nicht einfach die in diesen andern Gebieten
vorhandenen herübernehmen. Der zerstört das Reich des Organischen, der es einfach
in das des Unorganischen aufgehen lässt. Goethe wollte eine selbständige Organik, die
ihre eigenen Axiome und ihre eigene Methode hat.
102
citerat i Scheler (1930, 104)
103
Denna föreställning bygger alltså på att anden [Geist] progessivt realiserar sig själv,
ens manifestativun sui, genom naturen och historien. Den väsentliga skillnaden, inom
ramen för denna föreställning, mellan Schelling och Hegel låg i hur detta realiserande
skulle förstås. Hegel företrädde en deterministisk syn där det andliga som realiserade
sig själv följde en lagmässighet som kunde härröras från medvetandets och Guds själva
väsen. Schelling betonade däremot frihetsaspekten vilket innebar att utvecklingen av
det andliga, i sista hand, var beroende av den suveräna och absoluta friheten som Gud
besitter (se Benz 1983, 42–43). Goethe utvecklade däremot aldrig sin naturåskådning i
riktning mot en teologi.
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i hierarkiska kategorier utgående från deras karakteristiska drag. Som vi har sätt
var den taxonomiska systematiken, för Goethe, inte en adekvat förklaringsgrund
som kommer åt naturens utvecklingsprocesser. Cassirer (1945, 69) har påpekat att
man kan se Goethe som en av de centrala aktörerna i övergången från en tidigare
generisk syn till en modern genetisk syn på naturens utveckling. Den generiska
synen av naturen kännetecknades av att man hade förstått naturen om man lyckades indela dess delar i olika klasser och arter. Naturhistoria [Naturgeschichte], som
ett vetenskapligt begrepp, hade fram till slutet av 1700-talet kommit att beteckna
närmast en naturlig beskrivning av naturens produkter. Inom botaniken är Linnés system, i denna bemärkelse, paradigmatisk. Den genetiska synen, däremot,
intresserade sig även för det historiska perspektivet som ett centralt projekt i de
organiska vetenskaperna. Den fokuserade på den process som naturen genomgår under historiens lopp. Denna nya forskningsansats som började vinna terräng
under 1700-talets sista årtionden frågade efter hur de olika arterna gradvis hade
utvecklats från tidigare arter och vilka de ursprungliga formerna var som låg till
grund för vår organiska natur (jfr Zammito 2003, 78).
Det finns alltså element i Goethes morfologi som ligger nära ett evolutionsperspektiv, dvs. att naturens arter utvecklas över en tidsperiod från enkla till mera
komplexa arter. I ett idéhistoriskt perspektiv har man i olika sammanhang betraktat Goethe och vissa strömningar av den romantiska naturfilosofin som direkta föregångare till darwinismen och även förutsättningen för darwinismens
uppkomst.104 Som vi har sett utgick Goethes morfologiska studier, till skillnad
från darwinismen, från en slags verksam helhet som ligger till grund för naturens
olika arter. Den verksamma helhet som ligger till grund för det organiska livets
utveckling får ett intressant uttryck hos Goethe i förhållande till organismernas
fortplantning. Goethe föreställde sig nämligen att den inre utvecklingsverksamheten [Entwicklungsfähigkeit] inte endast är inneslutet i det som vi betecknar som en
individ (ett individuellt organiskt väsen).105 Den organiska naturens fortplantning
är endast ett speciellt fall av den inre formativa kraften (Bildungstrieb). För Goethe
är det, som på en nedre nivå uttrycker sig som tillväxt, detsamma som på en högre
nivå uttrycker sig som fortplantning. Därför menar Steiner att Goethe uppfattade
fortplantningen egentligen som den del av organismens tillväxt som överskrider
det individuella (GA 30, 280ff; GA 6, 142ff). Föreställningen om den organiska
naturens verksamma helhet måste förstås ur detta perspektiv.
Därmed kännetecknas summan av allt organiskt liv som en enhetlig totalitet och alla
enskilda väsen kännetecknas av att endast vara led i denna enhet. Vi har följaktligen
att göra med ett genomgående släktskap av alla levande väsen i ordets egentliga betydelse. Och närmare bestämt med ett faktiskt släktskap, inte bara ideellt. Den ”organiska
helheten” är en enhetlighet som i sig själv har kraft att oupphörligt frambringa yttre

104

Olika aspekter av Goethes förhållande till darwinismen behandlas bl.a. i Richards
(2002, 476ff), Kranich (1989) eller Hegge (1996).
105
Steiner hänvisar också i detta sammanhang till Goethes sats om att ”Individen är
inte någonting enskilt utan snarare ett flertal” (Das Individuum ist kein Einzelnes, sondern eine Mehrheit) (GA 30, 277).
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förändring hos sina gelikar; i det att denna alstringsverksamhet inte endast överskrider
individen utan också släkten och arter uppkommer en mångfald av former (...) De organiska arterna kan återföras till en sanningsenlig härkomst under ständig förändring.
Goethes åskådning är en utvecklingsteori med en djup teoretisk grundval (GA 30, 282).106

Steiner betraktade alltså Goethes utvecklingslära som en slags prototyp för darwinismen men som, trots allt, vilade på andra förutsättningar än dem darwinismen
senare utgick ifrån.
Charles Darwin (1809–1882) trädde fram på den historiska scenen vid en annan tid än den tidpunkt då Goethe var verksam trots att Darwin började utveckla
sin evolutionsteori strax efter att Goethe hade gjort sorti. Darwinismen kan sägas
ha lyckats med att, inom ramen för en enhetlig teori, omforma den teleologiska strukturen av naturen till en naturalistisk världsbild. Enligt den darwinistiska
synen på den biologiska evolutionen är det naturliga urvalet den viktigaste
drivkraften för organismens utveckling. Darwin ansåg att organismens natur är
lika med de yttre karakteristiska drag som påträffas hos organismerna. Darwinismens projekt har därför riktat in sig på att i detalj försöka förklara orsakerna till
variationen av arterna. Darwins idé om det ’naturliga urvalet’ påminner därför om
en naturlag som evolutionens process obönhörligen följer.
Steiner utgår från att den darwinistiska tolkningen av arternas utveckling –
som en princip för adaptation och överlevnad av de dugligaste – inte, i sig, behöver
ifrågasättas. Steiner kan fullständigt omfatta tanken att en art måste utvecklas på
ett visst sätt under det ena eller andra faktiska förhållandet genom att t.ex. arten
utvecklar ett organ på ett visst sätt. Däremot kan han inte godta att organismen
som helhet – det innehållsliga, specifik-organiska – skulle kunna deduceras utifrån
de yttre förhållandena. Enligt Steiner står de yttre förhållandena för det faktum att
typen (enheten bakom mångfalden) utvecklar en viss form. Men formen själv kan
ändå inte reduceras till dessa yttre omständigheter utan är beroende av en inre
princip (GA 1, 97–98; GA 6, 144–146). Principen att vi skulle kunna karakterisera
organismen genom en kausalitet från de yttre omständigheterna ger uttryck för en
förklaringsmodell av ett alldeles speciellt slag. Frågan gäller snarare hur långt man
kan gå vid tillämpandet av en dylik princip. Steiner tar i andra sammanhang till
analogier för att förtydliga sin ståndpunkt:

106

Damit ist die Summe alles organischen lebens als einheitliche Totalität bezeichnet,
und alle Einzelwesen sind dann nur als Glieder dieser Einheit zu bezeichnen. Wir haben
es somit mit einer durchgängigen Verwandschaft aller Lebewesen im wahrsten Sinne des
Wortes zu tun. Und zwar mit einer tatsächlichen Verwandtschaft, nicht bloss ideellen.
Die „organische Ganzheit“ ist eine einheitliche, die in sich die Kraft hat, ihresgleichen
in immerwährender äusserer Veränderung hervorzubringen; die Mannigfaltigkeit der
Formen entsteht, indem sie diese Hervorbringungsfähigkeit nicht nur über Individuen,
sondern auch über Gattungen und Arten hinaus fortsetzt (...) Die organischen Arten
und Gattungen sind auf eine wahrhafte Deszendenz unter fortwährender veränderung
der Formen zurückzufahren. Goethes Anschauung ist eine Deszendenztheorie mit einer
tiefen theoretischen Grundlage.
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Man tror att en viss arts karaktär kan deduceras från de yttre förhållandena där
den existerat på samma sätt som vi härleder uppvärmningen av en kropp från de
solstrålar som faller på den. Då har man fullständigt förbisett att denna karaktär,
i enlighet med dess innehållsliga karakteriseringar, aldrig kan härledas som ett resultat av dessa förhållanden. Dessa förhållanden kan ha en bestämd påverkan, men
aldrig vara en kreativ orsak (GA 2, 122).107

eller
Genom att värma upp en bit tenn så att den blir flytande och sedan hälla det i kallt
vatten så genomgår tennbiten två stadier, den första orsakad av hög temperatur
och den andra orsakad av lägre temperatur. Hur de två stadierna gestaltar sig beror
inte endast på värmen utan även helt väsentligt på själva tennets natur. I en annan
substans som utsattes för samma påverkan skulle andra förändringar framträda
(GA 1, 31).108

Det essentiella i det goetheanistiska tänkande är, enligt Steiner, att ha förmågan
att kunna rikta uppmärksamheten mot den inre naturen i organismen, i analogi
med ovannämnda exempel med tenn. Organismer är, liksom oorganiska naturen, utsatta för påverkan från deras omgivning. När organismerna påverkas av sin
omgivning reagerar de på olika sätt (tillstånd) och de gör det i enlighet med deras
natur, det essentiella varat som gör dem till organismer (ibid). Den moderna darwinismen kan alltså, enligt Steiner, inte göra anspråk på ontologiska förklaringar
utifrån den induktiva förklaringsmodellen som den använder sig av eftersom den
bortser från den inre naturen (den organiserande principen). Ur det goetheanistiska perspektivet kan man alltså se utvecklingen av organismen som en samverkan av två olika perspektiv (GA 1, 30; GA 6, 144; GA 30, 279):
(a) Utifrån den lagmässighet som manifesterar sig i organismen, som uppkommer ur dess inre natur. Det är livet som utvecklas ur sig självt och har förmågan att utveckla sig till olika arter och klasser – detta är den översinnliga
aspekten av naturen, organismernas entelecheia.
(b) Interaktionen mellan organismen och omvärlden i form av adaptation och
kamp för existensen. Detta är organismens förhållande till de yttre förhållandena som skapar en yttre differentiering av olika arter och individer.
107

Man glaubt geradezu den Charakter einer bestimmten Art aus den äusseren Verhältnissen, in denen sie gelebt, ebenso ableiten zu können, wie etwa die erwärmung
eines Körpers aus den auffallenden Sonnenstrahlen. Man vergisst vollständig, dass
man jenen Charakter seinen inhaltsvollen Bestimmungen nach nie als eine Folge dieser
Verhältnisse aufweisen kann. Die Verhältnisse mögen einen bestimmenden Einfluss
haben, eine erzeugende Ursache sind sie nicht.
108
Man nehme ein Stück Blei, mache es durch Erhitzen flüssig und giesse es dann in
kaltes Wasser. Das Blei har zwei aufeinander folgende Stadien seines Zustandes durchgemacht, das erste wurde bewirkt durch die höhere, das zweite durch die niedrigere
Temperatur. Wie sich die beiden Stadien gestalten, das hängt nun nicht allein von der
Natur der Wärme, sondern ganz wesentlich auch von jener des Bleies ab. Ein anderer
körper würde, durch dieselben Medien gebracht, ganz andere Zustände zeigen.
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De samband som framträder mellan olika arter var därför, förutom en respons på
omgivningen, även ett resultat av inneboende organiserande processer. Det finns
i detta perspektiv en slags korrelation (lagbundenhet) mellan inre och yttre krafter som håller helheten i ett slags jämviktstillstånd. Ett resultat av denna syn är
att organismen utvecklas ur interaktionen mellan de yttre förhållandena och den
inneboende, ideala organiserande principen. Goethe intresserade sig primärt för
att synliggöra den ideala principen medan Darwin (liksom den moderna darwinismen) betonade de yttre förhållandenas konstitutiva roll i organismens utveckling. Steiner menar ändå att dessa båda perspektiv är kompletterande. I denna
bemärkelse är det uppenbart att också darwinismen äger en viss giltighet, men den
kan aldrig nå fram till en fullständig teori om utvecklingen av organiska naturen
(jfr GA 1, 30).
Steiners kritik av darwinismen och åberopandet av en mera holistisk förståelse
av den organiska utvecklingen föregriper en form av kritik som även senare riktats
mot darwinismen. Steiners goetheanism kan jämföras med Martin Heideggers fenomenologiska analys av det organiska livet och hans kritik mot darwinismen.109
Heidegger menar att darwinismens misstag ligger i hur de tänker sig de levande
organismernas förhållande till sin omgivning. Enligt Heidegger (1995, 263) behandlas detta förhållande av darwinisterna på ett ytligt sätt genom att reducera
detta förhållande till ett begrepp som anpassning. Det är, enligt Heidegger, missvisande att tänka sig djurens (liksom den övriga organiska naturens) förhållande
till sin omvärld som ett förhandenvarande förhållande i den meningen att man gör
en skarp åtskillnad mellan djurens strävan och deras omvärld (subjekt-objekt).
Man luras då av en antropomorfism som tillskriver djurens förhållande till sin
omvärld en likadan relation som människans ”teoretiska” relation till omvärlden.
Enligt Heidegger gäller det inom biologin att mera djuplodande uppmärksamma

109

Martin Heideggers (1889–1976) fenomenologiska analys av det biologiska livet genomförs i andra delen av hans föreläsningscykel från 1929/30 under titeln Die Grundbegriffe der Metaphysik (Heidegger 1995). Heidegger menar att den holistiska forskningstradition inom biologin, som t.ex. K. E. von Baer representerade, har undertryckts
av förhärskande mekanistiska och fysikaliska förklaringsmodeller inom biologin. Den
rent analytiska metoden inom morfologin och fysiologin har, enligt Heidegger, undergrävt de insikter som tidigare forskare tillägnat sig (ibid.260). Heidegger nämner också den klassiska tvisten mellan vitalism och mekanism inom biologin som i grunden
ofruktbar: ”När den senare inte låter frågan om ändamålsenligt beteende uppkomma
så försöker vitalismen lösa problemet förhastat” (Heidegger 1995, 262). Det essentiella
i organismen ligger, enligt Heidegger, i det faktum att den gör sig gällande i varje skede
av sitt liv som en enhet och helhet som inte kan reduceras till dess beståndsdelar. Vi
kan se att Heidegger bekänner sig till en biologisk holism som inte står långt ifrån den
transcendentala morfologi Goethe och Steiner representerar. Det är dock viktigt att
påpeka svårigheten med att lösgöra vissa aspekter av Heideggers tänkande utan att
tillgodogöra sig hela hans fundamentalontologiska grundsyn.
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den relationella strukturen mellan djuret och dess omgivning (ibid.).110 Heidegger pekar på två essentiella utvecklingslinjer inom biologin kring sekelskiftet 1900
som, enligt honom, inger förhoppningar på övervinnandet av de mekanistiska antaganden som genomsyrar det darwinistiska synen.
(a’) Att man börjar observera organismens holistiska karaktär. Denna helhetsmässighet betyder att organismen inte är ett konglomerat, komponerad av
dess delar, utan att tillväxten och utvecklingen av organismen styrs av en
holism i varje skede av dess utveckling.
(b’) Insikten om på vilket sätt organismen är förbunden med sin omgivning.

Denna insikt upptäcktes och utvecklades inom darwinismen men fick en
olycklig utformning i det att den såg organismen som, mer eller mindre,
oberoende av sin omgivning – och till vilken den sedan anpassar sig.111

Vi kan se att Steiners och Heideggers kritik av darwinismen har en strukturell
likhet. Det som, på denna punkt, förenar dem är övertygelsen om att naturens
organismer måste förstås som mera sammanlänkade med naturen som helhet än
vad darwinismen låter påskina. Den typ av darwinism som grundar sig på en atomistisk förklaringsmodell – med vetenskapen om den oorganiska naturen som
förebild – kan aldrig göra anspråk på att ge en uttömmande förklaring på organismernas utveckling därför att den inte kan komma till tals med den holism som
kännetecknar den organiska naturen. Men som vi har sett står inte den förklaringsmodell som genomsyrar goetheanismen nödvändigtvis i en total motsättning
110

Den tyska fenomenologen Max Scheler (1874–1928), samtida med Steiner, riktade
en motsvarande kritik mot darwinismens underliggande tolkningsram. Evolutionen
och enheten i livet kan, enligt Scheler, inte betraktas från ett perspektiv där man objektiverar dess enskilda delar. Livet har, enligt Scheler, ingen empirisk enhet utan består av
en slags simultan pluralitet av arter och olika livsformer, en ”polyphyletism”. Bakom
denna syn på evolutionen finns en tydlig föreställning om en underliggande enhet i
naturens skapande, om att sträva efter kunskap om naturen i ett perspektiv av natura
naturans. Detta perspektiv leder, enligt Scheler, till ett förändrat tidsperspektiv: från en
objektiv tid till en absolut tid (se Frings 2001, 274–275; Scheler 1930, 16–44).
111
Heidegger betoner att organismen inte är, av sin egen kraft, någonting oberoende
som sedan anpassar sig. Tvärtom kan man säga att organismen vid varje fall, så att säga,
anpassar en speciell omvärld i sig (Heidegger 1995, 264). Heideggers syn på organismen är påtagligt influerad av den estfödde tysken Jakob von Üexküll (1864–1944) och
hans Umweltbegrepp. Med detta begrepp ville von Uexküll fästa uppmärksamheten
vid att varje organism är liksom instängda i sin egen ”omvärld”. Uexküll kritiserar den
moderna darwinismen för att reducera evolutionen till en yttre sortering i form av naturligt urval eller slumpmässiga mutationer. Man måste också beakta att organismen
ändrar på den miljö de lever, sin umwelt och ingår därmed subjektivt i naturens stora
utvecklingsprocess. Om en modern semiotisk tolkning av Uexkülls betydelse för den
moderna biologin, se Hoffmeyer (1997, 69ff). En nyanserad och vetenskapshistorisk
analys av denna holistiska strömning inom biologin och dess förhållande till darwinismen, se Cassirer (1978).
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till darwinismen. Den holism som Steiner, liksom även Heidegger (i en annan
form), stöder sig på betraktar snarare den analytiska metod som darwinismen utgår ifrån som ensidig och otillräcklig för att utgöra en förklaringsgrund till organismernas utveckling.
3.3.4. Steiner och den biogenetiska lagen
Steiners förhållande till darwinismen var av ovannämnda skäl kluvet. Å ena sidan
såg han darwinismen som ensidig i det att teorin om ”överlevnaden av de dugligaste” inte beaktade den inre naturen av organismen. Å andra sidan hade han ett
sympatiskt förhållande till darwinismen i det att denna teori en gång för alla lyckades omkullkasta den preformationistiska teorin om att organismen bär sin egen
organisation oföränderlig inom sig själv. Vi har sett att tilltron till att det existerar
en verksam enhet bakom den organiska naturens utveckling utgjorde, för Steiner,
det väsentliga argumentet för förkastandet av de materialistiska och mekanistiska
antaganden som låg till grund för darwinismen. Uppfattningen om naturens organiska enhet var, som vi har konstaterat, nära förbunden med en syn på naturen som stadd i ständig utveckling. Människan är en produkt av en och samma
kontinuerliga och progressiva process – en produkt av en gradvis evolution från
det lägre till det högre. Människans organisation kan, enligt denna uppfattning,
följaktligen betraktas mot bakgrund av hela djurrikets utveckling.
Det är just detta som gör Goethe, liksom den skara biologer som influerades
av den romantiska naturfilosofin på båda sidorna om sekelskiftet 1800, till en
slags föregångare till den darwinistiska utvecklingsläran. Denna romantiska utvecklingslära byggde på en föreställning om att att individens utveckling följer
samma lagbundenheter som hela artens utveckling och att hela djurriket i grund
och botten egentligen är en enda organism. Det välkända uttrycket ontogenes rekapitulerar fylogenes, som även kommit att kallas för den biogenetiska lagen, är
en princip som härstammar från detta arv (Nyhart 1995, 133). Det är därför inte
överraskande att man ofta har tillskrivit Goethe som den första proponenten för
denna rekapitulationsteori (se Gould 1977, 35ff). Oberoende av vem som egentligen initierade denna tankegång så är det väsentliga i detta sammanhang ändå att
denna princip blev ett underliggande axiom för den romantiska biologiska vetenskapen.112 Goethes kraftiga yrkan på att skåda en enhet bakom mångfalden var
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En utmärkt översikt över tidiga företrädare av denna rekapitulationsteori som en
slags förklaringsmodell för mänsklighetens utveckling ges i Fink (1987). Både Giambattista Vico (1668–1744) och senare Gotthold Lessing (1729–1781) kan ses som föregångare till denna teori i och med att de postulerade organiska utvecklingsteorier för
människans kultur som den individuella människan alltid rekapitulerade. Lessing såg
fostran av individen som en uppenbarelse [Offenbarung] i hela mänskligheten. Fostran
var en uppenbarelse som ägde rum hos individen och uppenbarelsen var en fostran
som ägde rum inom hela mänskligheten. För Lessing vilade ”mekanismen” bakom hur
den tidigare kulturen kan vara närvarande i den nuvarande på en hypotes om reinkarnation: att individerna återkommer till världen och därigenom möjliggör en kumulativ
process (ibid. 97).
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otvivelaktigt samma uttryck som Schelling utvecklade till ett system där ande och
natur, det organiska och oorganiska, i grund och botten är ett – universum kan
skådas i form av en enda organism. Man kan därför säga att rekapitulationsteorin
visar sig nästan som en logisk följd av naturfilosofins utgångspunkter.113
Den biogenetiska lagen uttrycker i form av en naturlag att naturens produkter har utvecklats från varandra. De mera utvecklade organismerna har utvecklats
från de lägrestående under loppet av en längre tidsrymd. Hela djurriket kan, mot
bakgrund av denna teori, betraktas i form av en enda organism som i skapandet
av sina olika former och arter stannar upp i sin utveckling, vissa tidigare och andra senare. Denna syn fick den, på sin tid berömda men i eftervärldens ögon illa
beryktade, naturfilosofiska forskaren Lorenz Oken att postulera att lägre djur inte
är någonting annat än en serie mänskliga förkrympningar eller missbildningar
(ibid.36).114
Nu skulle man kunna tänka sig att synen på den organiska världen som en
verksam enhet – och därmed rekapitulationsteorin – övervanns av darwinismen.
Men det var egentligen endast de idealistiska antagandena som fick ge vika. I själva
verket fick rekapitulationsteori sin kraftfullaste formulering i försvarandet av den
darwinistiska utvecklingsläran. Det var i biologen och evolutionsteoretikern Ernst
Haeckels (1834–1919) formulering som denna teori, för en begränsad tidsperiod,
blev en förhärskande princip för förklaringen av det organiska livets utveckling.
Haeckel var i grund och botten en orubblig försvarare av darwinismen, till den
grad att han betraktades av många som ”mer darwinist än Darwin själv” (Steiner
GA 30, 165). Den darwinistiska principen om det naturliga urvalet kunde, enligt
Haeckel, härledas från interaktionen mellan ärftlighet och adaptation. Haeckel
såg dessa båda sidor fullständigt korrespondera med Goethes två ovanbehandlade
Bildungstrieb. Haeckel tolkade Goethes två utvecklingsprinciper som dels (i) en
inre princip, ärftlighet, som är en konservativ till sin natur och intern för organismen och dels (ii) en yttre princip, adaptation, som fungerar progressivt i form av
att den anpassar organismen till den yttre världen (Nyhart 1995, 132; Steiner GA
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Om människan betraktas som det sista och mest fulländade djuret i den långa kedjan av djurrikets evolution så kanske man också, rent fysiologiskt, kunde observera att
hon verkligen upprepar, rekapitulerar, djurrikets olika stadier. Detta blev ett viktigt
forskningsområde inom bl.a. embryologin under den senare hälften av 1800-talet.
114
Ett underliggande antagande i den tidiga rekapitulationsteorin var att det råder en
analogi mellan människans olika organ och djurrikets arter – båda är underkastade
en och samma process, en och samma större helhet. Beträffande Lorenz Oken skriver
Steiner i ett antroposofiskt sammanhang att ”[m]an har en gång, vid övergången från
1700- till 1800-talet, haft känsla för detta [rekapitulationsteorin]. Men det var bara
känslan som var riktig. Man hade för dålig kunskap för att verkligen realt kunna utbilda
dessa ting. En av de mycket föraktade tyska naturfilosoferna, Oken, som emellertid var
en mycket snillrik man, har gjort ett groteskt uttalande som det nu är lätt att skratta åt.
Det framgick emellertid ur en riktig känsla: människans tunga är en bläckfisk. Naturligtvis är tungan ingen bläckfisk. Det kan man mycket lätt inse. Men en allmän känsla
av att man måste gå ned till de lägre djuren, om man skall lära känna formerna hos de
olika delarna i människans huvud, låg i detta antagande” (Steiner 1994, 206).
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30, 163). Men, väl att märka, stödde sig denna teori, helt igenom, på mekanistiska
grunder. Haeckels biogenetiska lag lyder att fylogenes är den mekaniska orsaken
till ontogenes. Naturfilosofins vitalistiska eller idealistiska antaganden behövs inte
för att förklara rekapitulationens mekanism (Gould 1997, 78). Rekapitulationen
följer naturens orubbliga kausalitet och kan, enligt Haeckel, följaktligen reduceras till naturens fysikaliska och kemiska processer utan att behöva stödja sig på
någon vitalistisk formativ Bildungstrieb. Den ändamålsproducerande causa finalis
sammanfaller med den mekaniska causa efficiens där den förstnämnda är underordnad den sistnämnda (Nyhart 1995, 131; jfr Cassirer 1978, 162–163).
Ernst Haeckel var en kraftfull och inflytelserik personlighet i det tyska kulturella livet och, i stort sätt, verksam under samma tidsperiod som Steiner. Haeckel
kom att spela en mycket viktig roll i spridandet av darwinismens grundläggande
läror. Men Haeckels syn på evolutionen hade ändå element som skilde sig från
hans samtid. Han värdesatte Goethe högt som en föregångare till evolutionsteorin. Trots att Steiner, i grunden, hade ett sympatiskt förhållande till Haeckel, något som kanske var naturligt genom Haeckels åberopande av Goethes betydelse,
så är det uppenbart att Steiner inte kunde godta den mekanistiska tolkningen av
rekapitulationen. Redan i sina tidigaste skrifter om Goethe lyfter Steiner (GA 1,
116; GA 2 115ff;) fram svårigheten med att tolka den goetheanistiska morfologin ur ett darwinistiskt perspektiv utan att vara införstådd med den idealistiska
grunden för Goethes strävan. Steiner lyfter, ur sin samtid, fram just Haeckel som
typiskt exempel på denna ensidiga tolkning av Goethes morfologi. Haeckel hade
betraktat Goethe som en viktig föregångare till darwinismen där det enda Goethe
egentligen saknade var en teori om det naturliga urvalet, något som Darwin senare upptäckte och därmed kunde upplyfta utvecklingssläran till en vetenskaplig
teori. Haeckels utgångspunkt är, enligt Steiner, dock oförenlig med Goethes syn
redan på det kunskapsteoretiska planet. Haeckel utgår från en slags metodologisk
monism där all vetenskaplig verksamhet skall bygga på att synliggöra fenomenens
kausala samband och när man överför denna princip till den organiska naturen
innebär det, enligt Steiner, att man behandlar ”hela världen i enlighet med det
stereotypa mönstret av den fysikaliska vetenskapen” (GA 2, 121).115 Med en släng
mot just Haeckel skriver Steiner att
Goethe uppfattade världen som en cirkel av cirklar, alla med sina egna förklarande
principer. Moderna monister upptäcker endast en cirkel – den som styrs av oorganiska lagar (GA 1, 73).116
115

I ett brev till Eduard von Hartmann år 1884 (4 september) skriver Steiner: ”Haeckel
har, genom sina upprepade överläggningar om Goethes morfologiska åskådning, alltid
utgått från förhållandet mellan Goethe och Kant. Men han har, enligt min mening,
fullkomligt missförstått detta förhållande. Han tror, liksom Kant hade antagit, att vi
endast kan förklara det organiska när vi är i läge att deducera det till mekanismen”
(Steiner GA 39, 47).
116
Goethe denkt sich die Welt als einen Kreis von Kreisen, von denen jeder einzelne
sein eigenes Erklärungsprinzip hat. Die modernen Monisten kennen nur einen einzigen Kreis, den der unorganischen Naturgesteze.
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Den materialistiska monismen har, enligt Steiner, också färgat av sig på olika tolkningar av darwinismen – ett element som inte varit så framträdande i darwinismens
ursprungliga form. Av de fundamentala skillnader som råder mellan Goethes och
Darwins utvecklingslära är det därför naturligt att Steiner var kritisk till darwinistiska strömningar som hade skurit av bandet till den idealistiska naturfilosofin.
Men det beredde inte Steiner några svårigheter att samtidigt betrakta Goethe som
en föregångare till både evolutions- som rekapitulationsteorin. Steiner föreföll väl
förtrogen med Haeckels och Darwins skrifter och såg den kontinuitet som förelåg
mellan Goethe, å ena sidan, samt Darwin och Haeckel, å andra sidan. Steiner försvarade dock det ideala elementet som väsentligt i förståelsen av evolutionen.
Genom Goethes begrepp får vi också en ideell förklaring till Darwins och Haeckels
upptäckt, nämligen att individens utvecklingshistoria representerar en repetition
av artens historia (…) Haeckel och hans anhängare förklarar detta genom lagen
om ärftlighet. Men, i sig självt, är denna lag endast ett förkortat uttryck av det anförda faktumet. Förklaringen är istället att varje [paleontologiska] form liksom varje
levande individ är ett uttryck för en och samma urbild, som under successiva tidsperioder utvecklar de formativa krafter som existerar potentiellt inom dem. Varje
högre individ är just precis därigenom mera fullkomlig för att det gynnsamma inflytandet från sin omgivning inte hindrar den från att fritt utveckla sin inre natur.
Om individen, av olika orsaker, måste förbli på en lägre nivå så kommer endast
vissa av dess inre krafter att realiseras. Vad som då visar sig som ett helt innefattar
då endast en del från varje mera utvecklad individ. På detta sätt visar sig de högre
organismerna i deras utveckling som sammansatta av de lägrestående eller, å andra
sidan, de lägrestående visar sig i sin utveckling som delar av de högre. Vi kan därför
i utvecklingen av ett högre djur skåda utvecklingen av alla lägrestående (biogenetiska lagen) (GA 1, 104–105).117
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In Goethes Begriffen erhalten wir auch eine ideelle Erklärung für die durch Darwin
und haeckel gefundene Tatsache, dass die Entwicklungsgeschichte des Individuums
eine repetition der Stammesgeschichte repräsentiert (...) Haeckel und seine Anhänger
erklären dieses aus dem Gesetze der Vererbung. Aber letzeres ist selbst nichts anderes
als ein abgekürzter Ausdruck für die angeführte Tatsache. Die Erklärung dafür ist, dass
jene Formen sowie jedes Individuum die Erscheinungsformen eines und desselben Urbildes sind, welches in aufeinanderfolgenden Zeitperioden die der Möglichkeit nach in
ihm liegenden Gestaltungskräfte zur Entfaltung bringt. Jedes höhere Individuum ist
eben dadurch vollkommener, dass es durch die günstigen Einflüsse seiner Umgebung
nicht gehindert wird, sich seiner inneren Natur nach völlig frei zu entfalten. Muss das
Individuum dagegen durch verscheidene Einwirkungen gezwungen auf einer niedrigeren Stufe stehenbleiben, so kommen nur einige von seinen inneren Kräften zur
Erscheinung, und es ist dann bei ihm das ein Ganzes, was bei jenem vollkommeneren
Individuum nur ein Teil eines Ganzen ist. Und auf diese Weise erscheint der höhere
Organismus in seiner Entwicklung aus den niedrigeren zusammengesetzt oder auch
die niedrigeren erscheinen in ihrer Entwicklung als Teile des höheren. Wir müssen daher in der Entwicklung eineshöheren Tieres die Entwicklung aller niedrigeren wieder
erblicken (biogenetisches Gesetz).
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I ovanliggande citat framkommer ändå tydligt att Steiner i ett tidigt skede anammat den biogenetiska lagen som ett faktum. Förklaringen till detta faktum kan
ändå inte, enligt Steiner, tillfredställande förklaras mekanistiskt utan måste förstås
i förhållande till den kvalitativa transformation hela den organiska naturen genomgår.118
Det är därför av särskilt intresse att Steiner mot slutet av 1890-talet kom att se
Haeckels darwinistiska monism som nära besläktad med hans egen position och i
samklang med hans egen frihetsfilosofi. Steiner stod under 1890-talet i korrespondens med Haeckel, dock utan någon mera djuplodande dialog. De hade för vana
att skicka sina nyutkomna arbeten till varandra och Haeckel visade ett visst intresse för Steiners arbeten medan Steiner, i sin tur, tydligt attraherades av det monistiska momentet i Haeckels strävan – strävan efter att underordna de empiriska
upptäckterna i en världsåskådning (jfr GA 30, 450). Redan i ett brev från 1892
skriver Steiner till Haeckel om en viss samstämmighet i deras strävan och att
[j]ag kämpar, alltsedan jag varit skriftligt verksam, mot alla former av dualism och
ser det som filosofins uppgift att, genom en sträng positivistisk analys av våra kunskapsförmögenheter, vetenskapligt rättfärdiga monismen och påvisa att de resultat som vunnits genom naturvetenskapen är verkliga sanningar (Steiner, GA 39,
127).119

Om man skulle läsa dessa Steiners satser utanför ett kontextuellt sammanhang
skulle de fullständigt kunna läsas i enlighet med en positivistisk referensram. Steiners strävan är ju egentligen diametralt motsatt men det intressanta är att den
explicit uttalade monistiska grundsträvan utgör en förenade länk mellan Steiner
med Haeckel. Man kan säga att den naturfilosofiska grundsträvan att betrakta
118

Goethes och Steiners uppfattning överensstämmer med Hegels och den romantiska
naturfilosofins starka betoning på att uppfatta de levande varelserna som totaliteter.
Förståelsen av det organiska livet kan inte härledas från en enda metodologisk princip
utan förståelse av de olika ’totaliteter’ och hierarkier som naturen påvisar. Världen är
alltså ”en cirkel av olika cirklar”, en enhet som kan subsumeras till lägrestående ’totaliteter’. Taylor skriver i sin bok om Hegel att dennes syn ”betonar således inte bara kontinuiteten utan också den kvalitativa diskontinuiteten mellan de levande varelserna.
Människan skiljer sig som levande väsen inte radikalt från andra levande väsen, men
samtidigt är hon inte bara ett djur plus förnuft. Hon är en helt ny totalitet, vilket innebär att hon måste förstås enligt helt andra principer. Därför åtföljs föreställningen om
kontinuitet av en föreställning om en hierarki av olika nivåer av vara. Vi kan här tala
om en hierarki och inte bara om olika typer, eftersom de ’högre’ i större utsträckning
kan anses förverkliga vad de lägre ofullkomligt förkroppsligar (Taylor 1991, 31). Den
sistnämnda meningen hänvisar till tanken om att de högre typerna rekapitulerar de
lägre typerna och på detta sätt kan betraktas mot bakgrund av en enhet.
119
Ich kämpfe, seitdem ich schriftstellerich tätig bin, gegen allen Dualismus und sehe
es als die Aufgabe der Philosophie an, durch eine streng positivistische Analyse unsere Erkenntnisvermögens den Monismus wissenschaftlich zu rechtfertigen, also den
Nachweis zu führen, dass die in der Naturwissenschaft gewonnenen Ergebnisse wirkliche Wahrheiten sind.
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naturen som ett organiskt helt får en föreningspunkt med den framväxande naturvetenskapliga reduktionismen – de förenas i sin strävan efter en monistisk förklaringsmodell. År 1899 skriver Steiner en slags försvarsskrift av Haeckel, i form av en
artikelserie, under rubriken Haeckel und seine Gegner (GA 30, 152–200). Haeckels
naturforskning har, i Steiners ögon, nu uppnått samma målsättning som Goethes
morfologiska studier. Han ger Haeckel fullt erkännande för hans forskning kring
att samla empirisk evidens för rekapitulationsteorin.
Haeckel har också, genom undersökningen av förhållandet mellan den individuella
utvecklingshistorian (ontogeni) och artens historia (fylogeni), gett en vetenskaplig förklaring till mångfalden av organiska former. Han har som naturfilosof tillfredställt det mänskliga kunskapskrav som Schiller kom fram till vid betraktandet
av Goethes ande: han avancerar stegvis uppåt från den enklaste organisationen till
den mer komplicerade för att slutligen, genetiskt, bygga upp den mest komplexa
av dem alla, människan, från de material som utgör hela naturbyggnaden (GA 30,
163–164).120

Steiner såg Haeckels monistiska ansats som ett stöd för sin egen position. En trolig
förklaring till att Steiner såg Haeckels monism som en slags arvtagare till Goethes
morfologi var att Haeckels naturforskningar alltmer kom att vara sammankopplade till världsåskådningsmässiga element som fick honom att ta ställning till politiska, filosofiska och religiösa frågeställningar. Denna sida av Haeckels tänkande
utmynnade i en slags monistisk filosofi – utarbetat i hans enormt populära verk
Die Welträtsel från 1899.121 Trots verkets stora popularitet fick det ett synnerligen
blandat mottagande inom det vetenskapliga samfundet. Om den spekulativa sidan
hos Haeckel skriver bl.a. Nordenskiöld (1924, 307) att ”Haeckels sätt att ideligen
lösa ’världsgåtorna’ påminner vida mer om Schelling än om den samtida positivistiska tankeriktningen (...) Genom Haeckels inflytande har den romantiska naturfilosofin sålunda fått en gengångare i den exakta vetenskapens tidsålder”.122 Steiner

120

Haeckel hat also dadurch, dass er das Verhältnis der individuellen Entwicklungsgeschichte (Ontogenie) zur Stammesgeschichte (Phylogenie) suchte, die naturwissenschaftliche Erklärung der mannigfaltigen organischen Formen gegeben. Er hat
als Naturphilosoph die menschliche Erkenntnisforderung erfüllt, die Schiller aus der
Beobachtung des Goetheschen Geistes gewonnen hat: er ist aufgestiegen von der einfachen Organisation, schritt vor Schritt, zu der mehr verwickelten, um endlich die
verwickelste von allen, den Menschen, genetisch aus den Materialien des ganzen Naturgebäudes zu erbauen.
121
Haeckels Die Welträtsel, Gemeinverständliche Studien über Monistische Philosophie
från år 1899 är en av den (populär)vetenskapliga historiens första ’bestsellers’. Den
sålde över 100.000 exemplar bara under sitt första år och fick i Tyskland 10 nya upplagor fram till 1919. Dessutom översattes den till hela 25 språk (Gould 1977, 77).
122
Nordenskiöld (1924, 319) ansåg att Haeckel redan i sina allra tidigaste verk visade
”böjelse för oklara och tanklösa spekulationer stadd i betänkligt tilltagande”. Haeckels föreställning om en mekanisk naturförklaring fanns, enligt Nordenskiöld, i början
”men blir mer och mer ett tomt ord, under det att materiens andliga egenskaper i hög
grad börja träda i förgrunden”.
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– han också en ”gengångare” i många samtidas ögon – däremot såg Haeckels Welträtsel i ett helt annat ljus:
För den som ha tillägnat sig dagens naturvetenskapliga kunskap måste detta verk
[Die Welträtsel] framstå som ett av allra betydelsefullaste manifeston från slutet av
1800-talet. Den innehåller i en mogen form en fullständig uppgörelse mellan den
moderna naturvetenskapen och det filosofiska tänkandet utgående från vår tids
mest geniala och vidsynta naturforskare (GA 30, 198).123

Nordenskiölds bedömning av Haeckel utgör faktiskt en förklarande instans till
Steiners höga värdering av Haeckel. Haeckels vetenskapliga Weltanshauung, trots
sin metodologiska monism, hade många element som vibrerade av Steiners goetheanism.124 Steiner betraktade och värderade Haeckels utvecklingslära och monistiska filosofi i ljuset av sin egen naturfilosofiska syn på evolutionen. Enligt Steiner
är människans själsliga aktivitet, på ett väsentligt vis, underkastad samma evolutionsprocess som den övriga naturen. Och det är genom denna form av högre
natur som naturen blir medveten om sig själv.
Om anden [Geist] alltid varit närvarande i en form som påminner om människan
och om den slutligen har skapat sin avbild endast i människan, då borde vi kunna
härleda människoanden från den totala anden [Allgeist]. Men om den mänskliga
anden har uppkommit som en nybildning under loppet av den naturliga utvecklingen kan vi förstå dess ursprung genom att följa dess släktregister. Vi lär oss
känna det stadium som uppkommit sist genom att vända uppmärksamheten mot
själva denna ande (GA 30, 178).125
123

Demjenigen, der die naturwissenschaflichen Erkenntnisse unserer Zeit in sich aufgenommen hat, muss dieses Werk als eines der bedeutendsten Manifeste vom Ende des
neunzehnten Jahrhunderts erscheinen. Es enthält in reifer Form eine vollständige Auseinandersetzung der modernen Naturwissenschaft mit dem philosophischen Denken
aus dem Geiste des genialsten, weitblickendsten Naturforschers unserer Zeit heraus.
124
I sitt historiefilosofiska verk Die Rätsel der Philosphie (GA 18) skriver Steiner att
Ernst Haeckels verk visar på ett hur felaktigt det är att tro att känslan för den underbara
skönheten i naturen förstörs av att förnuftet tränger in i naturens rike, vid utforskandet
av dess lagbundenheter. Haeckel ger, enligt Steiner, en obeskrivlig rikedom av underbara former som naturen producerar som, i skönhet och variation, överträffar de rent
konstnärliga former som människan skapat (ibid.402). I ett annat sammanhang skriver
Steiner att han känner någonting högre och praktfullare när han fördjupar sig i uppenbarelserna av Haeckels evolutionshistoria än när han konfronteras med historier
om övernaturliga mirakler som berättas i olika konfessioner (citerat i Swassjan 1996,
38–39).
125
Wäre Geist in einer der menschlichen Form ähnlichen immer vorhanden gewesen
und hätte sich zuletzt nur im Menschen sein Gegenbild geschaffen, so müssten wir den
menschengeist aus dem Allgeist ableiten können; ist aber der Menschengeist im Laufe
der naturlichen Entwickelung als Neubildung entstanden, dann begriefen wir sein Herkomme, wenn wir seine Ahnenreihe verfolgen; wir lernen die Stufe, zu der er zuletzt
gekommen ist, kennen, wenn wir ihn selbst betrachten.
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Det är precis detta filosofiska projekt som är föremålet för den frihetsfilosofi som
Steiner utvecklade parallellt med sin upprättelse av den goetheanistiska vetenskapen – en filosofi som tar människans självmedvetande till föremål för betraktelse.
Steiners syn på evolutionen följer från hans naturfilosofiska goetheanism. Idén om
den organiska naturens evolution kombinerat med rekapitulationsteorin banar väg
för en idealistisk grundsyn som, enligt Steiner själv, är fullständigt överensstämmande med de naturvetenskapliga landvinningar som Darwin och Haeckel hade
lagt grunden för (jfr GA 30, 152).126 Steiner försökte alltså göra en syntes mellan den
utvecklingslära som Darwin företrädde och den idealistiska position som Goethe
företrädde. Darwins upptäckter borde kunna tolkas i enlighet med den referensram som Goethe hade utstakat, och Haeckel hade, enligt Steiner, visat vägen på just
denna punkt. Föreställningen om evolutionen är en grundläggande förutsättning
för förståelsen av Goethes naturvetenskap men man måste samtidigt kunna se evolutionen i ett spirituellt ljus, där människan utgör ett mikrokosmos.127 Vi skall nu gå
vidare i Steiners återupprättande av den Goethes tankevärld som för oss utanför den
organiska naturens rike, till Goethes vetenskapliga betraktelser av färgernas natur.
3.4. Goethes färglära
Av Goethes totala vetenskapliga verksamhet torde hans färglära haft den mest betydelsefulla receptionshistorian och den har vid olika tillfällen blivit föremål för
diverse tolkningar och vetenskapsteoretiska analyser. Färgläran upptar också, rent
kvantitativt, den allra största delen av Goethes naturvetenskapliga skrifter. Det är
allmänt känt att Goethe även själv värderade sina insatser inom färgläran och optiken mycket högt i kurs. Hans, stundvis mycket bitska, polemik mot det förhärskande – newtonianska – synsättet av färgernas uppkomst samt hans egna talrika
experimenterande på detta område fick honom att betrakta sina egna landvinningar som ett genombrott till ett fruktbarare och mångsidigare sätt att bedriva
vetenskap än vad han ansåg vara fallet inom den ”klassiska” naturvetenskapen.
Det är av intresse i detta sammanhang att Steiners intåg i Goethes naturvetenskap verkade äga rum genom Steiners egna betraktelser över ljusets och färgernas
natur. Vi har konstaterat att Steiner påbörjade sina studier i naturvetenskapliga
ämnen och därför intresserade sig samt var förtrogen med de allmänna naturvetenskapliga teorierna som förklaringsmodeller för naturens olika fenomen.
126

Steiner skriver i anslutning till Haeckels monism att ”monismens väsen ligger i antagandet att alla händelser i världen, från de enklaste mekaniska till den mänskliga andens högsta skapelser utvecklas i samma mening naturenligt och allt det som används
till att förklara fenomenen måste sökas innanför världen” (GA 30, 174; jfr Turunen
1990, 115).
127
På denna punkt står den tidiga Steiner nära Max Schelers senare tänkande (jfr not
52 och 88 i detta kapitel). Scheler opponerade sig mot att man kunde förstå arternas
utveckling utifrån enskilda historiska föregångare. Därför kan man inte heller förklara
människans biologiska konstitution samt hennes särart som en kausal kedja från hennes föregångare. Snarare är människan den högsta biologiska varelsen för att hon är
ett mikrokosmos. Människan är ett biologiskt mikrokosmos som innefattar alla livets
utvecklingsskeden (se Frings 2001, 276).
88

Utgående från Steiners självbiografi kan man läsa att hans första bekantskap med
Goethe, genom sin lärare Schröer, inte alls gällde Goethes naturvetenskap utan
denna vetenskap tvärtom var Schröer ”något avlägsen” (GA 28, 62/Steiner 1981a,
82). Steiner beskriver sin egen utveckling så att hans egen inställning till naturvetenskapen inte, till att börja med, påverkades av hans studier att försöka tränga
in i Goethes världsåskådning. Däremot kom Steiners egna svårigheter att omfatta
optikens fysikaliska teorier att föra med sig att han sökte alternativa teorier som
resonerade med hans egna upplevelser av ljusets natur. Genom studier och egna
experiment av optikens fysikaliska teorier fann Steiner mycket som han måste
ställa sig avvisande till.
Jag kom då fram till en syn, som förde mig till Goethes färglära. Härifrån öppnade
sig porten till Goethes naturvetenskapliga skrifter (...) Jag kände till fysikers vanliga experimentanordningar genom arbetet i Reitlingers fysikaliska laboratorium.
Optikens matematiska metoder var jag väl insatt i, för jag hade nyligen bedrivit
ingående studier på detta område. – Trots alla invändningar, som kan göras från
fysikernas sida mot Goethes färglära, drogs jag genom mina egna experiment allt
mer till Goethe, bort från den gängse fysikaliska uppfattningen. Jag insåg, att allt
sådant experimenterande bara var ett konstruerande av fakta ’om ljuset’ – för att
tala med Goethe – och inte ett experimenterande ’med ljuset’ självt. Jag tänkte:
Färgen hämtas fram ur ljuset inte så som Newton påstår, utan den framträder när
ljuset hindras från att fritt utvecklas. Det tycktes mig, som om detta var något, som
man kunde utläsa direkt ur experimenten (ibid.64/84–85).

Steiner hävdar alltså att hans egna experiment pekade i riktning mot Goethe. Färgläran väckte alltså Steiners intresse för Goethes naturvetenskapliga tänkande och
ledde småningom till slutsatsen att det föreligger en enhetlig kunskapsteoretisk
grundsyn i Goethes hela produktion.
3.4.1. Goethe kontra Newton: Streitfrage kring färgernas natur
Man kan betrakta våra sinnesorgan som ”tyranniserande” i den mening att de ställer gränser för vad vi överhuvudtaget kan förnimma av vår omgivande värld. Detta
har dock inte hindrat vetenskapsmän under tidernas gång att sysselsätta sig med
frågan om hur våra sinnesorgan egentligen fungerar, vilka lagbundenheter de följer. Då vi söker ett svar på vad färgerna är uttrycker vi ett grundläggande filosofiskt
problemkomplex som egentligen säger något om vårt förhållande till verkligheten.
Om vi betraktar färgerna som en egenskap jämsides med egenskaper som längd,
tyngd eller volym så kan vi utforska dem med samma metoder som används vid
forskning kring fysikaliska processer. Men dessa förklaringsmodeller ger oss sällan
en tillfredställande förklaring på färgfenomenet som det upplevs av människor.
Den polaritet som föreligger mellan Newtons och Goethes färglära är egentligen
en delikat uppställning som pekar på två diametralt motsatta vetenskapliga förklaringsmodeller. De representerar likväl kraftfulla uttryck för två olika vetenskapliga
traditioner (jfr kap 3.3.) som, sida vid sida, var verksamma som under 1700-talet
och 1800-talets första hälft. Receptionshistorian av Goethes färglära har, i det sto89

ra hela, ändå inte varit särskilt skonsam. Goethes färglära ter sig idag främmande
och alltmer i behov av förklaringar och ursäkter för att kunna hävda sig med den
moderna vetenskapens objektivistiska anspråk. Den vanliga uppfattningen i dag
torde därför vara (i likhet med hans morfologi) att Goethes starka betoning av
färgernas konstnärliga och psykologiska aspekter gjorde honom ouppmärksam på
dess fysikaliska aspekter. Hans allmänna konstnärliga strävanden ledde honom till
ett överskattande av objektens fenomenala natur och ett försummande av den teoretiska kunskapen beskrivning av den objektiva verkligheten. Judd (2002, xiii–xv)
skriver i förordet till den engelska utgåvan av Goethes Farbenlehre att vissa av Goethes förklaringar är korrekta men ”största delen av dem härstammar från Goethes
egen version av den aristoteliska färgläran, som till en stor del är övervunna och
således improduktiva”. Vidare kan man ändå läsa att ”fördelen med att följa Goethes förklaringar av färgfenomen är att vid den stund man har lyckats med detta
har ens tankar kommit så långt bort från förklaringar av färger som vågrörelser
att man kan börja tänka på färger relativt obehindrad av fördomar, vare sig antika
eller moderna”. Denna formulering skulle förmodligen ha applåderats av Goethe själv och kan sägas vara en av målsättningarna med hans fenomenologiska
angreppssätt. Frågan kvarstål ändå om vilken vetenskaplig förklaringskraft dessa
fenomenologiska beskrivningar har och hur dessa beskrivningar står i förhållande
till mera atomistiska förklaringsmodeller.

Om Newtons färgteori
Newtons teori om färg och färgseende är förknippat med hans undersökningar
över ljusets natur. Newtons grundläggande förklaringsmodell om färgernas förhållande till ljuset härrör från en serie experiment med ljusbrytning i prismor som
han företog sig år 1665 och första gången publicerade i ett brev till Royal Society of
London år 1672. Newton hade upptäckt att då han lät ett litet hål i fönsterluckan
komma in i det förövrigt mörklagda laboratoriet och placerade en glasprisma i
ljusflödets väg så fick han på den motsatta väggen en förskjutning av ljusstrålen
som bredde ut sig till ett mångfärgat band, ett ”spektrum”. Den ursprungliga ljusstrålen hade, med prismans hjälp, förgrenat sig till olika färger på en utbredd yta.
Ljusets förgrening till ett spektrum med hjälp av en glasprisma var inte, i sig, någon ny upptäckt men Newton utvecklade detta experiment till att låta ljuset passera genom tre skilda öppningar i olika skärmar så att man, med hjälp av ytterligare
en glasprisma, till slut nådde en punkt där ljusstrålarna inte längre breder ut sig till
ett nytt spektrum utan de olika sorters ljus (färgerna) kunde renodlas och framstå
skilt för sig. Newton kallade dessa renodlade ljussorter för homogent ljus (Sällström 1979, 450ff; Sepper 1988, 9–12; Steinle 1993). Newton hade liksom lyckats
bryta upp ljusflödet i dess mindre beståndsdelar och särskilja olika ljusformer som
tillsammans illuminerade vad ljuset bestod av.
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Figur 3. Newtons experimentum crucis. Genom att rotera den första prisman samtidigt som mellanväggarna med öppningar och den andra prisman hålls stationära
kan man få olika färger att riktas mot öppningen och komma igenom och renodlas
till homogent ljus. Från Sepper (1988, 11)
Newton experiment gav alltså vid handen att ljuset är sammansatt av olika ljussorter och denna sammansättning kunde närmare undersökas och utläsas av de
arrangemang som Newton företog sig. Varje homogen ljussort har, enligt Newton,
sin egen färg som motsvarar dess brytningsgrad. Den ljussort som i prismat avböjs
minst motsvaras av färgen rött och den sort som avböjs kraftigast motsvarar färgen violett och de övriga ljussorter placerar sig mellan dessa ytterligheter på det
sätt som spektrumet induktivt utvisar.
Enligt Newton kan vi utifrån denna utgångspunkt också förklara hur människan kan se de omkringliggande föremålen olikfärgade. De olika ljussorterna
kan utlösa olika reaktioner i ögats retina och på detta sätt ge upphov till olika
färgförnimmelser. Ett grönt föremål återkastar den sortens ljus som i spektrumet
motsvaras av grönt osv. Ögat registrerar den fysikaliska naturen av den speciella
ljussorten och omvandlar den fysiologiska retningen till en färgförnimmelse. I
praktiken förekommer det ändå, enligt Newton, inte homogena ljussorter. Ljuset
är alltid en blandning av alla olika homogena ljus. En blandning av alla ljussorter
i ungefär samma proportion framkallar en medelfärg som ger sensationen av vithet. Färgen vitt är därför medelvärdet mellan alla färger och i vitt ingår därför alla
andra färger (Sällström 1979, 450–454).
Newtons behandling av färgerna utgår från en grundläggande distinktion mellan primära och sekundära kvaliteter. En vetenskaplig optik kan endast vara en
ljusets fysik och sekundära kvaliteter som färger kan endast vara av vetenskapligt
intresse såtillvida som de möjliggör slutsatser som berör de primära kvaliteterna.
Sinnesförnimmelserna är för Newton en slags ”indikator” för de processer och
egenskaper som hör till den materiella världen utanför subjektet. Vetenskapens
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mål är att dechiffrera den kodade form som den materiella världen avspeglar i vårt
medvetande, via våra sinnesförnimmelser (Steinle 1993, 573).128
Detta vetenskapliga program som Newton etablerade inom optiken kom
snabbt att bli paradigmatisk inom sitt område. Den moderna forskningen kring
färger vilar stadigt på Newtons syn på färgernas uppkomst. Newtons forskning
banade väg för en fysikalisk förståelse av färgerna som kan beskrivas i förhållande
till den våglängd på ljuset som varje färg motsvaras av. Den moderna vetenskapen
har kunnat påvisa att det synliga ljuset består av elektromagnetisk vågrörelse med
våglängderna varierande från ca 400 nanometer (violett) till 800 nanometer (rött).
Vågrörelser som över- eller underskrider denna gaffel är inte längre synligt för vårt
synsinne.129 Den moderna fysikaliska vetenskapen gör inte anspråk på att beskriva
färgerna ur ett kvalitativt perspektiv utan erbjuder en teori för ögats kapacitet att,
på ett begränsat sätt, uppfatta en fysikalisk process.130
Under 1900-talet har kvantfysiken visserligen problematiserat det newtonska
paradigmet av materians och ljusets fundamentala struktur men under Goethes
tid var dock den atomistiska beskrivningen av ljuset och färgerna nära lierad med
de fundamentala lagarna i Newtons mekanik. Det var denna reduktionism som
motiverade Goethe att utveckla ett alternativt – kvalitativt – angreppssätt till förståelsen av färgfenomenen.

Goethes fenomenologiska färglära
Det har konstaterats att en hel del litteratur om Goethes färglära ofta tar innehållet av Goethes egna experiment och analyser ganska lätt och bortser kanske därför
från den fenomenologiska evidens som Goethe förespråkade (Sepper 1988, 3–9).
Goethes egen färglära vilar stadigt på övertygelsen att genom att varsebli färgernas
verkningar så kan vi närma oss färgernas väsen. Han utgick från att våra sinnesorgan inte direkt kan skåda den essentiella naturen av ljuset utan endast de effekter
ljuset åstadkommer. En av de viktigaste av dessa effekter är färgerna. Naturen liksom manifesterar sig själv till oss med hjälp av vår förmåga att se färger. I inledningen till Goethes färglära från 1810 kan man läsa att han egentligen vill undvika

128

Det är viktigt att påpeka att Newton inte själv ansåg att färgförnimmelsen entydigt
kan reduceras till en fysikalisk egenskap av ljuset men att denna del av Newtons tänkande förbisågs av Newtons efterträdare (Judd 2002, vii). Det verkar ändå utom allt
tvivel att den vetenskapliga tradition som Newton forskningar vilade på hade just sitt
primära mål i att utforska den kausala och materiella grunden till fenomenen med en
skarp åtskillnad mellan relationen subjekt/objekt.
129
Vågrörelser som underskrider 400 nanometer övergår i ultraviolett medan vågrörelser som överskrider 800 nanometer övergår i infrarött.
130
“In a negative sense, science can supply the information that no harmonic combinations, comparable to chords in music, seem likely to be discovered. Light and sound are
different forms of wave motion; the eye has only rudimentary powers of analysis by comparision with those of the ear, and, at best, the entire visible spectrum comprises less than
an octave. Nor is there a physical or physiological basis for believing that some colours
per se are always desireble and others undesireble” (Britannica Macropaedica 16, 667).
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att förklara vad färg är och i stället ”hänvisa till våra utläggningar, där vi omständligt visar hur den kommer till synes” (Goethe 1979, 47). Goethes angreppssätt kan
ytterligare belysas genom att hänvisa till hans påstående om att det är ”förgäves vi
försöker uttrycka en saks väsen”. Enligt Goethe varseblir vi verkningar, och ”en
fullständig historia av dessa verkningar omfattar sakens väsen” (ibid. 37). Denna
utgångspunkt ligger som stadig grund för den polemik som Goethe åtog sig mot
Newtons färgteori.
Goethe upplevde debatten kring färgernas fysikaliska och fenomenala natur
som mycket eldfängd och anser att det alltid har varit ”farligt att syssla med färger
(...) Håller man ett rött skynke framför en tjur, så blir han ursinnig, men om man
bara så mycket som för färger på tal, så blir en filosof utom sig” (Ibid. 48). Goethes
egna studier i optiken och färgläran ledde honom att ingående studera den newtonianska optiken för att kontrastera denna teori med sina egna experimentella
resultat. Det är inte troligt att någon av Goethes samtida hade studerat Newtons
skrifter inom optiken mera ingående än just Goethe och få kunde hävda sig gentemot honom gällande färgernas vetenskapshistoria (Sepper 1988, 16). Goethes
kritik riktade sig mot den förhärskande dominansen av det newtonianska synsättet att reducera färgerna till en fysikalisk förklaring av ljusets sammansättning.
Goethes målsättning med den polemiska delen av sin färglära var därför att följa
den newtonska optiken ”steg för steg och försöka bringa reda i och upplösa det
förvirringsspöke som den innehåller” (Goethe 1979, 398). Goethe liknar den newtonska färgteorin vid en gammal borg som har modifierats av hans efterträdare
och arvtagare och som har fått ett rykte om sig att vara utmärkt bra. Dock poängterar Goethe att ”[i]ngen märker att den gamla byggnaden blivit obeboelig” och är
”som en övergiven gammal fornlämning som hotar att rasa in” (ibid.40–41).131
Det är inte ändamålsenligt att, i detta sammanhang, gå in på alltför detaljerade
beskrivningar av Goethes mångförgrenade Farbenlehre men vi skall ge en översikt av några grundläggande drag, i första hand med avseende på dess kunskapsteoretiska utgångspunkter som Steiner tog fasta på. Från detta framgår också att
den sammanhängande Vorstellungsart som fick Goethe att utveckla morfologiska
studier för den organiska naturen är densamma som griper sig an på färgernas
natur.
131

Goethes tonfall, i sin kritik av Newton, har pejorativa och rentav förlöjligande drag.
Det har hävdats att Goethes bitska kritik mot den förhärskande newtonska teorin hade
som konsekvens att han isolerades från en stor del av det samtida vetenskapliga samfundet och tvingades utföra alla experiment själv, trots att han själv gärna överlämnat
den experimentella sidan av färgläran åt andra (Sepper 1988, 87). Goethe sysselsätter
sig också med att analysera hur det är möjligt att den newtonska teorins så länge lyckats
bevara en dominerande ställning. Enligt Goethe innehåller Newtons färglära en mängd
vetenskapliga problem i och med att den inte lyckas beakta alla relevanta aspekter i sin
teori. Dess otroliga historiska framgång var, enligt Goethe, mera en konsekvens av ett
försummande hos Newtons efterträdare än av denna teoris inneboende förtjänster.
Den förhärskande newtonianska teorin har därför blockerat en sund utveckling inom
vetenskapligt framsteg. Vetenskapsmännen hade, enligt Goethe, helt enkelt förblindats
av Newtons auktoritet – en sociologisk faktor – samt av deras sammanblandning av
teori och fakta (Sepper 1988, 103; jfr Goethe 1979, 39–40).
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Goethe färglära utgår egentligen från att det inte är entydigt klart att det föreligger en fullständigt enkel relation mellan vågrörelse och förnimbar färg. Trots
att man förklarar den enskilda vågrörelsens ljus som monokromatisk, enfärgad,
så förefaller inte denna teori att ge en uttömmande beskrivning av färgfenomenet,
endast den fysikaliska aspekten av kromatiska fenomen. Goethe grupperade, i sin
färglära, fenomen som har med färg att göra i tre olika grundläggande kategorier:
1.
2.
3.

fysiologiska färger – uppkommer som resultat av ögats lagbundna verksamhet
fysiska färger – uppkommer som resultat av färglösa medier
kemiska färger – uppkommer som varseblivna objekt, tillhörande föremålen

Denna gruppering vilar på antagandet att den subjektiva sidan (fysiologiska och
i viss mån fysiska) av färgfenomenen är komplementära i förhållande till den
objektivare sidan (kemiska). Som Sällström (1979, 404ff) påpekar är det lätt att
missförstå dessa benämningar som tre olika aspekter av ordet ”färg”. Goethes utgångspunkt var ändå att färgfenomen inte kan studeras lösryckt ur de sammanhang där de visar sig. Det är mera ändamålsenligt att tolka Goethes grundläggande
indelning som en metod att kategorisera olika sätt som färger framträder för människan för att sedan försöka inbegripa dessa fenomen i en enhetlig teori.
Fysiologiska fenomen av färgseendet, som t.ex. efterbilder då vi stänger ögonen
eller ögats anpassning till ljuset, är, enligt Goethe, inte mindre betydelsefulla än
de färger vi vanligen varseblir på fysiska ytor omkring oss. Olika experiment med
bl.a. skuggfärgfenomen ledde Goethe till slutsatsen att dessa fenomen inte är orsakade av ljusets komposition utan av ögats lagbundna verkningar (Sepper 1998,
15–16). Goethes fysiologiska färger är ett slags fundament för hela hans lära och de
riktar uppmärksamheten mot oss själva som iakttagare och avslöjar, enligt Goethe, ögats levande medverkan vid allt seende. Goethe kallar dem fysiologiska för
”att de tillhör det sunda ögat och därför att vi betraktar dem som de nödvändiga
betingelserna för seendet, vars livfulla växelverkan i sig självt och utåt de tyder på”
(Goethe 1979, §3). Goethes egna systematiska experiment gällande de fysiologiska
färgerna fick honom att dra slutsatsen att dessa färger uppträder i ett polaritetsförhållande mellan ljus och mörker.132 Färgerna är liksom ljusets och mörkrets barn
som framträder i ljusskuggan och kan därför kallas ”det skuggade ljuset”, lumen
opacatum (ibid.§69). Fysiologiska färger, som har en stark subjektiv komponent,
bör, enligt Goethe, inte förkastas som irrelevanta på grund av deras ”instabila” och
flyktiga natur. Denna föreställning har sin grund i antagandet om att den seende
organismen och dess omgivning i grund och botten är delar av en och samma
132

Goethes egna slutsatser föll inte alltid i god jord även om hans systematiska experimenterande betraktades som mönstergilla. Johannes Müller som ägnade ingående
studium av Goethes färglära säger att han inte är rädd för att erkänna att han har fullständig tilltro till Goethes färglära så länge Goethe endast framlägger fenomenen utan
att stanna upp för att förklara och utvärdera de huvudsakliga frågeställningarna (Magnus 1949, 168).
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helhet. Ögat är inte en passiv och väsensskild mottagare av ljuset utan tvärtom:
Ögat har ljuset att tacka för sin tillvaro. För att ögat skall kunna skåda ljuset måste
det finnas ett släktskap mellan både ögat och ljuset som gör seendet till ett ”naturens samtal med sig själv”, eller som Goethe säger i sin ofta citerade dikt:
Wär nicht das Auge sonnenhaft
Wie könnten wir das Licht erblicken
Lebt’ nicht in uns des Gottes eigne Kraft
Wie könnt’ uns Göttliches entzücken?133

De fysiska färgerna är, till skillnad från de fysiologiska, däremot beroende av vissa
materiella medel och i varseblivningen av dessa färger betraktas inte ögat ensamt
för sig som verksamt utan i förhållande hur färgerna uppstår genom olika medier.
Vi möter de fysiska färgerna i och med att vi riktar uppmärksamheten mot yttervärldens ting och förhållanden. Goethe intresserade sig för olika färgfenomen
i naturen som ett samspel mellan olika samverkande omständigheter. Exempelvis
är solens olika sken beroende av den atmosfär (Goethe talar om ”töcken”) som
solljuset genomtränger. När solen står högt på himlen visar den sig lysande gul
och genomtränger en mindre del av den jordiska atmosfären än då den sänker sig
mot horisonten och får ett alltmer rött sken (ibid.§154). Den nedgående solens
tilltagande rödhet eller himlens olika nyanser av blåhet (”det oändliga rummets
mörker som ses genom atmosfäriska töcken, belysta av dagsljuset”) är för Goethe
ett urfenomen ”därför att intet fenomen står över dem, men de däremot är så beskaffade att, liksom vi tidigare stigit upp till dem, vi nu trappstegsvis kan gå ner
från dem till det allmännaste fall av daglig erfarenhet” (ibid.§175). För Goethe
framträder färgerna alltså i sin ’ursprungliga gestalt’ som ett samspel mellan en
polaritet (ljus-mörker) som alltid står i förhållande till ett töcken eller medium.
Vi ser å ena sidan ljuset, det klara, å andra sidan mörkret, det dunkla, vi åstadkommer töcken mellan dem, och ur dessa motsatser, med hjälp av nämnda medium,
utvecklar sig färgerna i motsättningar, men tyder samtidigt genom ett växelförhållande också hän på något gemensamt (ibid.)

Olika symmetrier i de fysikaliska betingelserna möjliggör olika färgfenomen som
uppvisar en tydlig lagbundenhet som kan åskådliggöras schematiskt i följande figur:

133

Hur kunde vi väl skåda ljuset/om ögat inte vore solen likt?/Om gudakraft ej hade
liv i oss/hur kunde det gudomliga oss liva? (Goethe 1979, 47). Översatt av Karl Axel
Thelander.
95

Figur 4. Färgspektrumets förhållande till ljuset och mörkret utgående från Goethes färglära (Sällström 1979, 418)
Den grundläggande uppgiften för färgläran var därför, enligt Goethe, att undersöka
färgerna som de framträder under normala förhållanden. Färgerna uppkommer
alltså i samspelet mellan ljus och mörker och hänvisar direkt tillbaka till en helhet,
till något gemensamt, genom deras ömsesidiga förhållande. Färger är vad de är endast i en given totalitet: en färg är ingen färg. Färgerna kan individualiseras endast
i förhållande till en mångfald och påvisar, enligt Goethe, ett lagbundet förhållande
inom denna totalitet. Färgcirkeln är, enligt Goethe, en ordning av en högre rang (jfr
Böhme 1987, 151).
En tredje kategori av färger som Goethe behandlar är de vi vanligtvis hänvisar till som färger på materiella objekt. Dessa kallar Goethe för kemiska färger och
är till sin natur ”objektiva” i den meningen att de påvisar en ganska stor stabilitet
och konstans i förhållande till de situationer där de betraktas. Men inte heller dessa
färgfenomen påvisar någonting absolut färdigblivet eller exakt, i form av ”sträng objektivitet”. Goethe försöker påvisa att även de kemiska färgerna uppvisar urfenomenets lagbundenhet (Sällström 1979, 425). En intressant och konklusiv del i Goethes
analys av de kemiska färgerna är hans tanke om att färgen mister sin ’elementaritet’
i sådana sammanhang där den tvingas till föremålsbundenhet. Det mest elementära
i färgernas väsen liksom uppenbarar sig friast i de fysiologiska och fysiska fenomenen, i tillblivelseskeendet snarare än i det färdigblivna (ibid. 426).
Vi kan se att det var en slags fenomenologi som styrde Goethes studier i färgfenomenen. Goethes utgångspunkt var alltså att uppehålla sig i färgfenomenen utan
att omformulera dessa fenomen till matematiska representationer, i likhet med
vad Newton hade gjort. Enligt Goethe var den newtonska teorin om ljusets brytning till olika färger och dess slutsats att ljuset innehåller alla färger inte ett grundläggande faktum som man bör ta som utgångspunkt. Newtons tillvägagångssätt,
var enligt Goethe, egentligen upp- och nervänt. Newton utgick, enligt Goethe,
från ett komplicerat och härlett experiment som försökte förklara det enkla fenomenet med någonting mer komplext. Goethe ansåg sig däremot uppsöka de mest
grundläggande omständigheterna för färgfenomenen och göra det till en grund för
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mer komplexa situationer. Goethe kom till slutsatsen att färgerna inte utvecklas ur
ljuset. Däremot framkallas de hos ljuset, de s.a.s. uppstår av ljusets modifikation
genom yttre omständigheter (Goethe 1979, 379; se även Bortoft 1996, 289ff).
Grundläggande skillnader mellan Goethes och Newtons förklaringsmodeller
för färgfenomenen kan sammanfattas på följande sätt (jfr Sepper 1988, 67; Dahlin
2002b, 41):
(i) Newtons färgteori försöker upptäcka den underliggande gemensamma
nämnaren för fenomenet. Ljusets vågrörelser är färgernas orsak. När denna
orsak har fastställts kan alla enskilda fenomen förklaras med hänvisning
till denna orsak. Genom den fysikaliska vetenskapen kan färgfenomenen
omskrivas i matematiska abstraktioner. Den vetenskapliga teorin är en abstraktion för vad som ligger ”bakom” fenomenen. Forskarens medvetande
är något av en passiv åskådare av fenomenet
(ii) Goethes färgteori bygger på antagandet att man kan utveckla en förståelse
av färgerna utan att postulera en underliggande orsak till färgernas uppkomst. Frågeställningarna kring färgernas natur måste utgå från den sinnliga erfarenheten och hålla sig till fenomenet själv. Goethes abstraktioner
vilar på fenomenala erfarenheter och är i den meningen konkreta abstraktioner. Det finns ingenting ”bakom” fenomenen. Fakta är sin egen teori.
Forskarens medvetande är aktiv deltagare i fenomenet

Det är också värt att nämna att det finns en intressant föreningspunkt mellan Goethes färglära och Ludwig Wittgensteins sätt att närma sig färgerna. Båda utgår från
färgerna som fenomenologiska beskrivningar med en kvalitativ karaktär som undkommer traditionella naturvetenskapliga förklaringsmodeller. Färgernas kriterier
tas från varseblivningen, från erfarenheten. Gällande färgernas interna egenskaper
är fysiken egentligen tyst.134

134

Om vad som förenar och skiljer Goethes och Wittgensteins färgbetraktelser från
varandra, se Vendler (1995). Den förenande faktorn ligger i att Goethe och Wittgenstein beskrev färger utgående från våra erfarenheter: ”De beskriver den huvudsakliga
komponenten för vår visuella erfarenhet – kanske den mest betydelsefulla delen av
vårt inre liv. Vincent van Gogh älskade den gula färgen – och definitivt inte på grund
av dess våglängd” (ibid. 394). Wittgenstein frågar sig om man inte kunde tänka sig
att det i relation till färgseendet fanns ett stort antal olika anlag, liksom det finns absolut gehör och människor som inte har denna egenskap (Wittgenstein 1996; III, 28).
Wittgenstein ansåg ändå att färgfenomenens systematiska beskrivning [übersichtliche
Darstellung] inte är en fråga som en (natur)vetenskaplig teori kan utföra. Det är, enligt
Wittgenstein, en grammatikalisk fråga; en fråga om hur våra språkliga begrepp står i
förhållande till varandra. Därför menade Wittgenstein att det, strängt taget, inte finns
någon fenomenologi, men väl fenomenologiska problem (ibid., I. 53).
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3.4.2. Steiners tolkning av Goethes färglära
Steiner betonar i sina skrifter att Goethes intresse för färgerna väcktes genom hans
konstnärliga inriktning. Goethe var övertygad om att det existerade lagbundenheter i färgfenomenen som t.ex. bildkonstnärer ofta hade en praktisk kunskap om
men inte lyckades begreppsliggöra (GA 1, 295; GA 6, 159–160). På ett allmänt
plan genomsyrades Goethes vetenskapliga undersökningar av mycket detaljerade
observationer som införlivades i ett brett perspektiv och lyckades därför, enligt
Steiner, rikta uppmärksamheten på relevanta frågeställningar. Detta gäller i allra
högsta grad Goethes färglära.
Vid sidan om hans [Goethes] undersökningar om växternas metamorfos är detta
[färgläran] hans enda vetenskapliga verk som har blivit ett fullständigt avgränsat
helt. Och vilket kraftfullt system det är med tanke på själva sakens natur! (GA 1,
285)135

Enligt det goetheanistiska sättet att se framstår människans sinnen som en slags
förutsättning för att naturens fenomen överhuvudtaget kan framträda. Våra sinnesorgan producerar alltså inte färger, smaker, eller toner utan snarare möjliggör
att dessa kvaliteter kan uppenbara sig för oss genom våra sinnen. Ögat skapar alltså
inte färgen ”men är orsaken till att det framträder” (ibid.). Steiner kan därför inte
– liksom inte heller Goethe kunde – dela Schopenhauers åsikt om att färgerna skulle
ha sitt upphov i ögat.136 Redan den interna strukturen av Goethes färglära förtäljer, enligt Steiner, någonting viktigt om Goethes ansats. Steiner påpekar att denna
struktur påvisar ett förhållande till vetenskapen som inte endast initierats av Goethe utan likväl är en produkt av sin tid: ”från subjekt till objekt och åter tillbaka till
subjekt – som Hegel fört in arkitektoniskt till hela sitt system” (ibid.287).137
135

Sie ist ja neben dem Versuche über die Metamorphose der Pflanze allein zu einem
abgeschlossenen Ganzen geworden. Und was für ein streng geschlossenes, von der Natur der Sache selbst gefordertes System stellt sie dar!
136
Arthur Schopenhauer (1788–1860) utvecklade i sin tidiga filosofi en färglära som
inspirerades av hans personliga bekantskap med Goethe. Schopenhauer delade, till en
viss grad, sin lärofaders antipati mot den matematisk-experiementella metoden men
Schopenhauers kantianska bakgrund ledde honom att postulera färgfenomenets uppkomst i subjektet, i det seende ögat. Han var samstämd med Goethe i bl.a. det vita ljusets homogena natur men ansåg att färgfenomenens skuggade natur (skieron) inte var
en produkt av ljuset själv utan i aktiviteten av ögats retina. Om skillnader och likheter
mellan Goethes och Schopenhauers färgläror, se Lauxtermann (1987).
137
Det är av idéhistoriskt intresse att också Hegel fäste stort intresse vid just Goethes
färglära. Det är egentligen den enda delen av Goethes vetenskapliga studier som Hegel
inkorporerade i sin egen naturfilosofi. Hegel var rätt främmande för Goethes empiriska
natur och gav därför Goethes färglära en modifierad tolkning som bättre passade in i
hans spekulativa system. För skillnader och likheter mellan Goethes färglära och Hegels tolkning av densamma, se Illetterati (1993) eller Lauxtermann (1990). Hegels kritik
mot Newtons färgteori följde i Goethes fotspår och hade, om möjligt, ett ännu skarpare
tonfall. Goethe och Hegel delade det romantiska kravet på att en fruktbar vetenskaplig
penetrering i naturen måste utgå från att naturen utgör ett levande helt – att förnuft och
liv står i ett ömsesidigt förhållande med varandra (jfr Illetterati 1993, 568).
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Goethes starka betoning på färgernas fysiologiska aspekt som en produkt av
ögats aktivitet kan ses som en yttring av att utgångspunkten ligger i den levande
organismen. Steiner menar att Goethe är intresserad av ögat ”endast till den grad
det ser och inte med förklaringar av seendet som härleds från observationer av ett
öga som är dött” (GA 1, 286). Steiner betonar därför den enhet som råder mellan
Goethes morfologiska studier och hans färglära. Den empiriska idealism som beledsagar Goethes naturvetenskapliga ansats i form av ett ”mångfald i enhet” – perspektiv (dvs. man kan finna en slags andlig enhet i mångfalden av de fenomen som
är likartade) kan, enligt Steiner, också tillämpas i hans färglära. Goethe frågade sig
vilken typ av enhet som döljer sig bakom de olika färgförnimmelserna. Goethes
egna studier övertygade honom om att färgerna är modifikationer av ljuset och
dess motsats mörkret. Men enligt Steiner är ljuset för Goethe, i vid mening, inte i
första hand ett fysikaliskt fenomen utan ett översinnligt fenomen.
Det är fullständigt felaktigt att tro att Goethe med ljuset menade konkret solljus
eller det vanliga ”vita ljuset”. Det verkliga hindret för förståelsen av Goethes färglära föreligger i den omständighet att man inte kan lösgöra sig från begreppet att
betrakta soljuset, med sin komplicerade uppbyggnad, som representerande ljuset
i sig. Ljuset, som Goethe uppfattade det i motsats till mörkret, är en rent andlig
entitet, gemensam för alla färgförnimmelser. Trots att han själv aldrig uttryckte det
explicit så är hela hans färglära framställd på ett sådant sätt att det inte kan förstås
på annat sätt (...) Man bör inte förstå Goethes teori som att ljus och mörker finns
i varje färg som ett realt innehåll [real enthalten]. Nej, det verkliga som möter vårt
öga är snarare endast en bestämd färgnyans. Endast anden [der Geist] kan separera
detta sinnliga sakförhållande till två andliga entiteter – ljus och icke-ljus (GA 1,
297–298).138

Vi kan se att Steiners tolkning av Goethes färglära bygger på uppfattningen att
Goethes fundamentala begrepp inte kan härledas från fysikaliska beskrivningar.
Enligt Steiner rör sig Goethes fenomenologiska analyser och naturvetenskapens
fysikaliska beskrivningar på olika ontologiska plan. Steiner fortsätter med att
säga:

138

Es ist vollständig unrichtig, wenn man glaubt, Goethe habe mit dem Lichte etwa das
konkrete Sonnenlicht, das gewöhnlich „weissen Licht“ genannt wird, gemeint. Nur der
Umstand, dass man sich von dieser Vorstellung nicht losmachen kann und das auf so
komlizierte Weise zusammengesetzte Sonnenlicht als den Repräsentanten des Lichtes
an sich ansieht, verhindert das Verständnis der Goetheschen Farbenlehre. Das Licht,
wie es Goethe auffasst, und wie er es der Finsternis als seinem Gegenteil gegenüberstellt,
ist eine rein geistige Entität, einfach das allen Farbenemfindungen Gemeinsame. Wenn
Goethe das auch nirgends klar ausgesprochen hat, so ist doch seine ganze Farbenlehre
so angelegt, dass nur dieses darunter verstanden werden darf (...) Man darf Goethes
Theorie nicht so auffassen, als wenn nach ihr in jeder Farbe Licht und Finsternis real
enthalten wären. Nein, sondern das Wirkliche, das unserem Auge gegenübertritt, ist
nur ein bestimmte Farbennuance. Nur der Geist vermag diese sinnenfällige Tatsache
in zwei geistige Entitäten auseinanderzulegen: Licht und Nicht-Licht.
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De yttre förhållandena och materiella processerna berörs inte det minsta av det
som ovan beskrivits. Det är en fullständigt annan sak. Det skall inte förnekas att
det sker ett vibrationsförlopp i luften medan det ”röda” framträder för mig. Men
vad som fysikaliskt framkallar en förnimmelse (...) har ingenting att göra med dess
innehållsliga natur (ibid.298).139

Frågan om den väsentliga naturen av färgfenomenet dras här till sin spets. Steiner
betonar att en teori om färgerna måste utgå från de ömsesidiga relationerna som
visar sig inom den fenomenala sfären. Han liknar bevisföringen av en fysikalisk
teori om perceptionen – där våra förnimmelser är subjektiva men det fysikaliska
skeendet bakom våra förnimmelser är det enda verkliga – med en analogi.
Om någon, som befinner sig i ort A, sänder mig, som är i B, ett telegram, så har
detta telegram, när jag får det i mina händer, uppkommit helt och hållet i B. Telegrafisten är i B; han skriver på ett papper som inte var i A, han använder bläck som
inte var i A; själv känner han inte överhuvudtaget till A osv. Med andra ord kan det
bevisas att det jag har framför mig inte alls har utgått från A (ibid.298–299).140

Steiners poäng är att den fysikaliska förklaringsmodellen inte kan komma åt den
innehållsliga sidan av fenomenet utan endast den fysikaliska sidan av fenomenet,
en sida som trots allt är en möjlighetsbetingelse för att fenomenet skall kunna
framträda. I den ovannämnda analogin är därför
allt som härrörde från B helt likgiltigt i förhållande till innehållet, telegrammets
väsen; vad som är av betydelse för mig är endast förmedlat genom B. Om jag vill
förklara innehållet i telegrammet så måste jag fullständigt bortse från vad som härrörde från B (ibid.299).141

Den innehållsliga, fenomenala, sidan av fenomenet kan alltså inte reduceras till
dess materiella och fysikaliska ursprung. Ur detta perspektiv är det begripligt att
Goethe inte kunde utveckla någonting från enbart fysikaliska beskrivningar av
färgernas natur (jfr GA 6, 160). Goethes egna experiment gav alltså vid handen att
färgerna produceras från samspelet mellan ljus och mörker och de experiment med
139

Die äusseren Veranstaltungen, wodurch dieses geschieht, die materiellen Vorgänge
in der Materie, werden davon nicht im mindesten berührt. Das ist ein ganz andere Sache. Dass ein Schwingungsvorgang im Äther vorgeht, während vor mir „Rot“ auftritt,
dass soll nicht bestritten werden. Aber was real eine Wahrnehmung zustande bringt,
das hat (...) mit dem Wesen den Inhaltes gar nichts zu tun.
140
Wenn jemand an einem Orte A ein Telegramm an mich, der ich in B befinde, aufgibt, dann ist das, was ich von dem Telegramm in die Hände bekomme, restlos in B
entstanden. Es ist der Telegraphist in B; er schreibt auf Papier, das nie in A war, mit
Tinte, die nie in A war; er selbst kennt A gar nicht usw.; kurz es lässt sich beweisen, dass
in das, was mir vorliegt, gar nicht von A eingeflossen ist.
141
alles, was von B herrührt, für den Inhalt, das Wesen des Telegrammes ganz gleichgültig; was für mich in Betracht kommt, ist nur durch B vermittelt. Will ich das Wesen
des Inhaltes des Telegrammes erklären, dann muss ich ganz von dem absehen, was von
B herrührt.
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prisma som Newton hade utgått ifrån borde snarare tolkas så att färgerna uppkom
som ett resultat från att ljus och mörker flyttades över varandra. Därför menar
Steiner att Goethes attityd mot den newtonianska färgläran var densamma som
hans attityd mot Hallers Einschachtelungslehre. Anhängarna av Newton tänkte sig
att färgerna, som framträder med hjälp av ljuset, redan finns inneboende i ljuset
på samma sätt som preformationisterna ansåg att den utvecklade organismen med
alla sina delar redan existerar i fröet. För Goethe var ljuset väsentligen nya formationer [Neubildungen] som utvecklas i ljuset, inte något som endast utvecklas ur
ljuset – mot denna bakgrund framträdde den newtonianska utgångspunkten helt
enkelt som felaktig (GA 6, 166).
Enligt Steiner saknar newtonianismen helt enkelt en riktig uppfattning om idéernas natur. För Goethe var idéerna verksamma i naturen. Newtonianismen är,
enligt Steiner, kunskapsteoretiskt förvrängd eftersom den beaktar endast det sinnligt observerbara som verkligt existerande. Här har vi en av kärnpunkterna i den
idealistiska åskådningen som Steiner och Goethe representerade: Det ideala, eller
idén, är någonting aktivt i vår sinnesvärld och kan följaktligen inte reduceras till
de materiella förlopp som vi varseblir med våra sinnen. Grundläggande kunskap
om den oorganiska naturen fås inte atomistiskt genom att upplösa fenomenen i
mindre beståndsdelar. Goethes Urphänomen uppenbarar sig som ett idealt sammanhang mellan de sinnliga varseblivningarna som ”förklarar sig självt” (der sich
durch sich selbst erklärt) (ibid.168). Inom färgläran ansåg Goethe att förhållandet
mellan ljus, mörker och färger var ett sådant urfenomen som inte kan förklaras
med någonting annat utan helt enkelt visar sig för den fördomsfria betraktaren
och ligger därmed till grund för förklaringen av mera komplicerade fenomen.
Urfenomenet pekar med andra ord mot en insikt om de nödvändiga fenomenala
villkoren för att fenomenet skall uppträda. Sepper (1998, 74) uttrycker det som:
”vad som gör det till ett Ur-fenomen är att det möjliggör en verklig förening av
både seende och förståelse för någon som samvetsgrant följer förgreningarna av
fenomenet”. Seendet och förståelsen är komplementära och oskiljaktliga i denna
metod där ”förståelsen hjälper och slutligen fulländar seendet så att de individuella fallen inte längre uppträder isolerade” (ibid.). I denna mening är urfenomenet visserligen av fenomenal natur men inte ett isolerat fenomen.
Det olyckliga med den moderna mekanistiska fysiken är, enligt Steiner, att det
kvalitativa fullständigt försvinner från dess blickfång genom att endast observera
element i förhållande till rummet och tiden.
Goethe frågar: Vilket är förhållandet mellan rött och violett när man bortser från
det rumsliga och tidsliga och endast betraktar det kvalitativa. Goethes betraktelsesätt förutsätter att det kvalitativa också verkligen existerar i den yttre världen, och
att det, tillsammans med det rumsliga och tidsliga, utgör ett oskiljaktigt helt (GA
6, 170).142
142

Goethe fragt: Welcher Zusammenhang besteht zwischen Rot und Violett, wenn
man vom Räumlichen und Zeitlichen absieht und bloss das Qualitative wirklich auch
in der Aussenwelt vorhanden ist und mit dem Zeitlichen und Räumlichen ein untrennbares Ganzes ist.
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Om den moderna vetenskapens bakomliggande mekanistiska ontologi skulle visa
sig riktig skulle sambanden mellan de kvalitativa fenomenen, enligt Steiner, kunna
härledas från våra sinnesorgan och vår fysiologi. Men enligt Steiner lever vi inte
i en värld som primärt visar sig i form av mekaniska och matematiska samband.
Det inkonsistenta med den mekanistiska ontologin ligger i att man drar ett streck
mitt igenom det sinnlig-varseblivna [Sinnlich-Wahrnehmbare] och förklarar den
ena delen för objektiv och den andra för subjektiv (GA 1, 253). Men i verkligheten
härleder vi de mekaniska och matematiska begreppen från våra sinnliga varseblivningar.
Matematik och mekanik uppkommer som ett resultat av att en del av innehållet i
den varseblivna världen avskiljs och betraktas för sig. I verkligheten existerar det
inga föremål eller förlopp vars innehåll kan uttömmande förstås genom det som
matematiken och mekaniken uttrycker. Allt som är matematiskt och mekanistiskt
är förbundet med färg, värme och andra kvaliteter (...) Det röda som jag ser, och
de ljusvibrationer som fysikern påvisar att motsvarar detta röda, är i verkligheten
en enhet som endast vårt abstraherande förstånd kan åtskilja från varandra. Jag
skulle se dessa vibrationer i rummet som motsvarar kvaliteten ”röd” om mitt öga
voreorganiserat för detta. Men förbundet med dessa vibrationer skulle jag ha ett
intryck av den röda färgen (GA 6, 172–173).143

Steiner argumenterar för att vi aldrig kan besvara frågan om våra varseblivningars subjektiva natur med enbart fysikaliska eller fysiologiska undersökningar. Vi
måste istället fästa uppmärksamhet vid grundläggande kunskapsteoretiska överväganden. Därför måste vi falla tillbaka på filosofiska begrundanden gällande frågan om den subjektiva eller objektiva karaktären av våra varseblivningar (GA 1,
254–255).
Steiners fenomenologiska goethenism gör gällande att oberoende av hur långt
vi följer upp och undersöker varseblivningsprocesser som fysiologiska fenomen så
kvarhåller vi oss ändå inom den mekaniska sfären men hittar liksom aldrig fram till
våra varseblivningar, till varseblivningarnas innehåll. Vi kan alltså inte fysiologiskt
betrakta våra varseblivningar och avgöra var och när de blir subjektiva. Det finns
inget sätt som vi, enligt Steiner, kan påvisa att vi producerar innehållet av våra
varseblivningar och därmed kategorisera dem som subjektiva. Varken iakttagelsen

143

Mathematik und Mechanik entstehen dadurch dass von dem Inhalte der Wahrnehmungswelt ein Teil ausgesondert und für sich betrachtet wird. in der Wirklichkeit
gibt es keine Gegenstände oder Vorgänge, deren Inhalt erschöpft ist, wenn man das an
ihnen begriffen hat, was durch mathematik und Mechanik auszudrücken ist. Alles Mathematische und Mechanische ist an Farbe, Wärme und andere qualitäten gebunden
(...) Das Rot, das ich sehe, und die Lichtschwingungen, die der Physiker als diesem Rot
entsprechend nachweist, sind in Wirklichkeit eine Einheit, die nur der abstrahierende
Verstand voneinander trennen kann. Die schwingungen im Raume, die der Qualität
„Rot“ entsprechen, würde ich als Bewegung sehen, wenn mein Auge dazu organisiert
wäre. Aber ich würde verbunden mit der Bewegung den Eindruck der roten Farbe
haben.
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av vår kroppsliga konstitution (som vi kan betrakta som den organisationen som
måste ligga till grund för att vi överhuvudtaget kan ha sinnesförnimmelser) eller
inre förnimmelser av vårt tänkande och våra känslor (där vi kan etablera förhållandet mellan oss själva och våra förnimmelser genom vårt tänkande) påvisar att
vi faktiskt producerar innehållet i förnimmelsen. Förnimmelsernas kvaliteter är,
enligt Steiner, snarare rotad i sig självt: ”Varseblivningarnas värld är rotad i sig
själv på ett sätt som ursprungligen inte har något att göra med subjekt eller objekt”
(ibid.270).144
3.5. Goethe och den estetiska erfarenheten
Vi har kunnat konstatera att Goethes färglära växte fram ur frågeställningar som
hade ett direkt konstnärligt kunskapsintresse. Goethes betydelse för estetikens utveckling har givetvis varit av stor betydelse i och med hans monumentala bidrag
inom litteraturens område. Man kan se det estetiska området som centralt för Goethes hela verksamhet, dock inte som en isolerad teoretisk företeelse utan förenad
med hans olika verksamhetsformer.145 En stor del av Goethes litterära verksamhet
är förbunden med den s.k. Weimarklassicismen, en riktning som kom att utveckla
en neo-klassicistisk litterär genre efter klassisk modell och med klassiska värden.
Denna riktning, liksom den nära besläktade romantiken, aktualiserade många filosofiska frågeställningar om vad konsten egentligen representerar och vilken roll
den spelar i människans tillvaro. Goethes (och Schillers) Weimarklassicism var sålunda ett projekt som inte bara producerade ett antal stora litterära verk utan även
teoretiserade kring grundläggande estetiska frågeställningar (se Nisbet 1985).
Under Goethes tidevarv hade estetiken redan vuxit fram som en självständig
vetenskaplig disciplin. Estetiken som ett självständigt område betraktas vanligtvis
fått sin moderna begynnelse, i det tyska språkområdet, av A. G. Baumgartens verk
Aesthetica (1750) flankerad av bl.a. J. G. Hamanns, Lessings och J. J. Winckelmanns
skrifter från ungefär samma tid (se Bowie 1993a, 1–7; jfr Steiner 1990, 10). Utvecklingen av den tyska estetiken under den senare delen av 1700-talet har också relaterats till (åter)upptäckten av den kreativa, spontana, förmågan i den mänskliga
naturen. Det medförde att filosofin kunde basera sig på subjektets egna erfarenheter
som grund för filosofisk reflexion (Dilthey 1985, 202ff). Denna subjektsfilosofiska
tankefåra, som inte minst Kant kom att initiera, gav upphov till talrika reflexioner
över konstens förhållande till verkligheten och dess roll i den mänskliga tillvaron.
144

Die Welt der Wahrnehmung steht als auf sich begründeter Inhalt da, der mit Subjekt und Objekt vorläufig noch gar nichts zu tun hat.
145
Det har t.o.m. bedrivits forskning i den retoriska delen av Goethes vetenskapliga
skrifter, speciellt med avseende på begreppet schöner Vortrag – ett uttryck som hade utvecklats av Schiller och syftade till att fästa uppmärksamhet vid de estetiska kvaliteterna
i den vetenskapliga framställningen (se Henderson 1998, 148). Novalis (1772–1801),
samtida med Goethe och en av romantikens förgrundsgestalter, skriver att Goethes
observationer av ljuset, av växternas transformation är bekräftelser och de mest övertygande bevis på att den fulländade didaktiska uppsatsen också tillhör konstens rike
(Novalis 1997, 111).
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Steiner skrev förhållandevis lite om den estetiska sidan av Goethes verksamhet.
Man kan förmoda att denna sida var ganska väl exploaterad jämfört med den naturvetenskapliga sidan. Den enda egentliga texten av Steiner om Goethes estetik
från denna period står att finna i artikeln Goethe als Vater einer neuer Ästhetik från
år 1888.146 I denna skrivelse tecknar Steiner en bild av Goethes estetiska tänkande
som ett viktigt led i förståelsen av Goethes vetenskap. Steiner tar sig an uppgiften
att försöka utreda om det går att tillämpa Goethes grundsatser på ”en av de yngsta,
och mest omstridda vetenskaperna, nämligen estetiken” (Steiner 1990, 10/GA 30,
26). Som vi har påvisat, kretsade de centrala filosofiska frågeställningarna för både
den tyska idealismen och den romantiska naturfilosofin kring att försöka överbrygga
klyftan mellan människan som, å ena sidan, underkastad naturlagarna och, å andra
sidan, som besittande en viss frihet. Den estetiska erfarenheten kom, under denna
period, att utgöra ett område som eftersträvade att förena dessa båda led.
En central utgångspunkt för Steiner, som förenar honom med den tidiga tyska
estetiken, är att han brukar en historicism i sin analys av det estetiska fenomenet, dvs. en allmän beskrivning av konstens utveckling som ett nödvändigt led i
mänsklighetens utveckling.147 Steiner utgår från att det inte är någon tillfällighet
att estetiken, dvs. vetenskapen om det sköna, uppstod så sent i den västerländska
kulturens historia. Behovet av konst är, enligt Steiner, lika gammalt som mänskligheten ”men behovet att fatta konstens uppgift kunde uppträda först mycket
sent” (Steiner 1990, 10/GA 30, 27). Detta är fallet för att de föregående kulturperioderna, antiken och den kristna medeltiden, inte kunde skapa förutsättningar för
att föreningen mellan natur och ande kunde utmynna i en vetenskap om konsten.
I den antika grekiska kulturen utgjorde konsten s.a.s. en fortsättning på hela livet
inom naturen och växte direkt fram ur den. I hela sin existens är grekerna, enligt
Steiner, sammanvuxna med naturen till en odelbar enhet (ibid.11/27). Däremot
146

Uppsatsen baserar sig på ett föredrag som Steiner höll i Goetheföreningen i Wien
9.11.1888 och publicerades i tidskriften Deutsche Worte, Heft 4; 1889 samt senare i GA
30 Methodische Grundlagen der Anthroposophie 1884–1901. Uppsatsen finns i svensk
översättning under titeln Goethe som skapare av en ny estetik (Steiner 1990).
147
Denna framväxande historiska medvetenhet var ett utmärkande drag för den tidiga
tyska estetiken. Man ansåg sig kunna skönja tydliga lagbundenheter i konstens utveckling under historiens lopp. Inom denna tidsperiod hade historicismen tydliga teleologiska drag. Man såg den historiska utvecklingen som ett framåtskridande som följde
allmänna principer tillgängliga för det mänskliga förnuftet. Men det var också fråga om
att särskilja mönster i den historiska utvecklingen. Människans förhållande till världen
tar sig olika uttryck i olika tider och konsten (ur ett historiskt perspektiv) avspeglar
denna relation. T.ex. Dilthey (1985, 203) skriver att Winckelmann var den första som
hade gjort en åtskillnad mellan olika stadier i utvecklingen av den grekiska skulpturkonsten. Friedrich Schlegel överförde sedan Winckelmanns karakteriseringar av skulpturkonstens fyra epoker tillbaka till den grekiska litteraturen. Således betraktade den
grekiska konsten som, i första hand, en organism vars utveckling följde en lagbunden
sekvens. Genom att rikta uppmärksamheten på den skarpa skillnad som rådde mellan
den grekiska konstens mål och det moderna medvetandet så gjorde Schiller, Schlegel
och Hegel noggranna åtskillnader och definierade konstens centrala epoker i mänsklighetens historia som en sekvens av konstnärliga attityder gentemot verkligheten.
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kan man, enligt Steiner, se den kristna medeltiden som en period där man vänder
ryggen åt allt vad natur heter – i form av en flykt från den omedelbara verkligheten. Den kristna medeltiden utgjorde en slags motpol till den antika verklighetsuppfattningen i det att natur och ande stod i ett motsatsförhållande. Medeltidens
kristna vetenskap var därmed, enligt Steiner, oförmögen att tränga fram till en
konstuppfattning, eftersom den inte kunde förstå ”hur det vore möjligt att inom
den från Gud lösta verkligheten skapa verk som skulle kunna befria anden i dess
strävan efter det gudomliga” (Steiner 1990, 13/GA 30, 29). Den moderna estetiken
kan, enligt Steiner, förklaras uppkomma som en utveckling av två tidigare dialektiska moment i mänsklighetens utveckling; där antiken stod för en slags enhet
som under medeltiden undergick en splittring. Den moderna estetiken föds vid en
tidpunkt då det blir möjligt att återförena dessa båda led:
I en tid då natur och ande var så starkt förbundna kunde konstvetenskapen inte
uppstå. Men den kunde inte heller göra det under den epok, då de stod emot varandra som oförenliga motsatser. För att estetiken skulle kunna uppstå, måste den
tid komma, då människan skådade anden i dess obeslöjade klarhet, fri från och
oberoende av naturens bojor, men då det också blev möjligt för henne att åter flyta
samman med naturen (ibid.).148

Vi kan alltså, enligt Steiner, betrakta konsten ur ett perspektiv där den inte bara
avspeglar människans förhållande till sin omvärld, utan uttrycker ett utvecklingsförlopp. Estetiken har alltså sin grund i den moderna människans nya plats i världen.149
Steiner ser nu Goethe som en modern personlighet i det att den principiella
splittringen mellan natur och ande inte alls framträder i hans världsåskådning.
Men Goethe representerar inte heller, enligt Steiner, en relik från antiken. Han liksom återförenar den splittring mellan människa och natur som uppkommit sedan
antiken. Därför kunde Goethe, enligt Steiner, inte kan ”bli stående vid verkligheten sådan den breder ut sig för våra sinnen” utan i stället försöker bemäktiga den
”högre naturen” i naturen (ibid.14–16/30–31). Även den estetiska erfarenheten
måste bemäktiga sig denna ’högre natur’. För denna uppgift måste vi, enligt Steiner, hitta en punkt där vår sinnlighet kan förenas med vårt tänkande.
148

In der Zeit, in der Geist und Natur so innig verbunden waren, kontte die Kunstwissenschaft nicht entstehen, sie kontte es aber auch nicht in jener, in der sie sich als
unversöhnte Gegensätze gegenüberstanden. Zur Entstehung der Ästetik war jene Zeit
notwendig, inder der Mensch frei und unabhängig von den Fesseln der Natur den Geist
in seiner ungetrübten Klarheit erblicke, in der aber auch schon wieder ein Zusammenfliessen mit der Natur möglich ist.
149
Steiner förenar sig egentligen på denna punkt med romantikens generation som
såg att moderniteten börjar vid den tidpunkt då människan avskiljer sig från naturen
och lämnas ensam utan något förhållande till en enhet, en ”mytologi”. Den kristna
kulturen kunde ännu erbjuda en meningsbärande helhet som människan ingick i men
eftersom den moderna åtskillnaden mellan subjekt och objekt – ande och natur – inte
längre kunde upprätthållas med teologins stöd så blev denna splittring ett central dilemma för romantikens tänkare (se Bowie 1993a, 103–114).
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Enbart [den sinnliga] erfarenheten kan inte förena motsatserna. Den sitter visserligen inne med verkligheten men ännu inte med idén. Vetenskapen kan inte
heller nå fram till denna förening, eftersom den visserligen har idén men inte längre
verkligheten (ibid.17/32).150

Det krävs därför något som förenar den sinnliga och tänkande människan till ett
helt.
Människan behöver ett nytt rike mellan dessa två. Ett rike där idén träder fram
redan i det enskilda och inte först i det hela, ett rike där redan individen innesluter
det allmännas karaktär och nödvändighet och låter det framträda (...) och denna
värld är konstens värld. (ibid.).151

Konsten framträdde alltså för Steiner som ett nödvändigt rike mellan sinnlighet
och tänkande där konsten, s.a.s. överskred det omedelbart givna för att uttrycka
individens inneboende strävan efter enhet. I detta sammanhang är det därför
ändamålsenligt att knyta an till den tanketradition som Steiner utgick ifrån. Vi
kommer då åter tillbaka till Kant. Enligt Steiner var det Kants förtjänst att först
uppväcka de estetiska grundfrågorna och försöka ”finna den värdigaste vetenskapliga formen för det egenartade sätt på vilket andligt och naturligt, ideelt och reellt
smälter samman i konstverket” (ibid.18/33). Faktum var att Kants behandling av
omdömeskraften och estetiken kom att spela en stor roll i receptionshistorian av
hela den kantianska filosofin. Som vi har sett så berörde Kants tredje kritik, Kritik
der Urteilskraft, även Goethe sympatiskt men det var Schiller som kom att utveckla
en idealistisk teori om betydelsen av estetisk fostran som en direkt vidareutveckling av Kants tankegångar.

150

Während die blosse Erfahrung zur Versöhnung der Gegensätze nicht kommen
kann, weil sie wohl die Wirklichkeit, aber noch nicht die Idee hat, kann die Wissenschaft zu dieser Aussöhnung nicht kommen, weil sie wohl die Idee, aber die Wirklichkeit nicht mehr hat.
151
Zwischen beiden bedarf der mensch eines neuen Reiches; eines Reiches, in dem das
Einzelne schon und nicht erst das Ganze die Idee darstellt, eines Reiches, in dem das
Individuum schon so auftritt, dass ihm der Charakter der Allgemeinheit und Notwendigkeit innewohnt (...) und diese Welt ist die Welt der Kunst
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3.5.1. Kants och Schillers betraktelser av estetiken
Kants kritiska filosofi sträcker sig inte bara till kunskapsteorin (om sanningen)
utan också till etiken (om det goda) och estetiken (om det sköna).152 Kants estetiska teori tar sin avstamp i begreppet om människans omdömesförmåga (Urteilskraft). Omdömesförmågan är, för Kant, en förmåga att tänka det enskilda som
underordnat det allmänna, dvs. att kunna tillämpa det allmänna på det specifika.
Men om endast det enskilda är givet, utan att kunna subsumera det under det
allmänna, så kallar Kant omdömesförmågan för reflekterande (Kant 2003a, 31;
Gulyga 1988, 189). Som vi har sett, i anslutning till avsnitten om Goethes morfologi, så ansåg Kant att naturens ändamålsenlighet är ett begrepp som har sitt
ursprung i den reflekterande omdömesförmågan. Men Kant menade vidare att
man kan betrakta den estetiska omdömesförmågan som analog till naturens ändamålsenlighet. Varken naturen eller konsten kan reduceras till en mekanisk process
eftersom helheten föregår delarna. Vi kan alltid reflektera över de olika delarnas
förhållande till helheten i form av en föreliggande ändamålsenlighet men måste
ändå uppmärksamma att ”[i]nför en produkt av den sköna konsten måste man
vara medveten om att det är konst och inte natur. Men likväl måste det ändamålsenliga i dess form verka så fritt från allt tvång hos godtyckliga regler som om det
vore en produkt av ren natur” (Kant 2003a, 165).
Kants filosofiska analys av skönheten leder honom till upptäckten av att det
existerar en känsla av välbehag som är helt olik alla andra välbehagskänslor. Till
skönheten hör en slags indifferens, där ens begär inte spelar någon som helst roll i
upplevelsen av tillfredsställelse. Skönheten, så att säga, behagar utan att intressera
och ”[v]ar och en måste tillstå att det omdöme om skönhet där det minsta intresse
är inblandat är partiskt och alltså inte något rent smakomdöme” (ibid.59). Men
skönheten är ändå inte en arbiträr biprodukt av vårt medvetande utan har, enligt
Kant, en karaktär av allmängiltighet. Enligt Kant är det utmärkande för det sköna
att det behagar universellt utan att grunda sig på begrepp. Det allmängiltiga i det
estetiska bedömandet av skönhet består i att den föreställningsart som ligger till
grund för vår upplevelse av skönhet är giltig för alla, i form av ett kunskapsförmågornas ”fria spel” som föregår vår lustkänsla (ibid.65–74). För att skönheten skall
kunna vara allmängiltig, och inte rent subjektiv, så måste den alltså också härröra
från vår kunskapsförmåga och alltså inte endast vara ett oförmedlat uttryck av vår
känsla. Människans upplevelse av skönhet är därför, enligt Kant, beroende av ett

152

Dessa tre områden behandlas i Kants huvudverk från den kritiska perioden: Kritik
der Reinen Vernuft (1781), Kritik der Praktischen Vernuft (1788) samt Kritik der Urteilskraft (1790). Kant kan samtidigt sägas vara den första som avskilde dessa områden
– det sanna, det goda och det sköna – från varandra. I antiken, framför allt hos Platon,
var de alla tre ännu uttryck för en och samma enhet. I samband med att Kant ger ”det
sköna” en fristående plats mellan kunskapen och moralen så är det inte en överdrift att
säga att estetiken i modern bemärkelse börjar just från Kant. Kant skisserar upp människans själsförmågor i tre olika autonoma riken som tillsammans utgör en systematisk
enhet. (Kant 2003a, 48–51).
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samspel, en fri harmonisk lek, mellan två kunskapsförmågor som varje individ
besitter: inbillningskraften (Einbildungskraft) och förståndet (Verstand).153 Skönheten låter sig dessutom kommuniceras på ett allmänt sätt, i form av idén om ett
”gemensamt sinne” (sensus communis).154
Förutom att skönheten är allmängiltig så är har den också formen av ändamålsenlighet. Men ändå kan det alltså inte, enligt Kant, finnas någon objektiv smakregel
som genom begrepp skulle bestämma vad som är skönt (ibid.87). Skönheten kan
alltså inte objektivt skådas i själva objektet. Därför menar nu Kant att skönheten
har ändamålsenlighetens form utan att ha ändamålsenlighetens representation.
Skönheten ligger utanför kunskapens område och det är endast formen som vi
kan känna till i skönhetens upplevelse.155
Kants syn på estetiken som ett autonomt område mellan människans kunskapsförmåga och moraliska natur var en stor inspirationskälla för den fram153

Kant skriver: ”Just för att inbillningskraften frihet består i att den schematiserar
utan begrepp, så måste smakomdömet vila på en förnimmelse av den växelvisa stegringen av inbillningskraften i dess frihet och av förståndet i dess lagbundenhet, det
vill säga på en känsla som låter oss bedöma förmålet enligt ändamålsenligheten hos
föreställningen (varigenom ett föremål ges) när det gäller att befodra kunskapsförmågan i dess fria spel”. Därigenom innehåller smaken ”en prinip (...) för förmågan att
åskåda eller framställa (d.v.s. inbillningskraften) under förmågan till begrepp (d.v.s.
förståndet) i den mån den första i sin frihet stämmer överens med den andra i dess
lagbundenhet” (Kant 2003a, 145/287).
154
För Kant är det angeläget att framhäva att sensus communis inte syftar på det ’vulgära’ eller ’gemena’, det man ”påträffar överallt” som ”inte på något sätt är en fördel
eller en förtjänst” att ha. Sensus communis är inte någonting som gör att vi är överens
om vad som är vackert. Det att jag upplever något som vackert är redan allmängiltigt
i sig. Kant säger att vi inte kan rösta om det sköna. I den rena skönheten kan man inte
hämta mer allmängiltighet från den empiriska verkligheten. Sensus communis måste
snarare förstås som en grund för att vi upplever smak i vår tillvaro, det är ”en förmåga
att fälla omdömen, som i sin reflektion tar hänsyn till vars och ens föreställningsart i
tankarna (a priori), som om det jämförde sitt omdöme med det samlade mänskliga
förnuftet, för att därigenom undgå den illusion som stammar ur subjektiva privatbetingelser, vilka lätt kan hållas för objektiva och har ett skadligt inflytande på omdömet”
(Kant 2003a, 152/293–4).
155
Enligt Kant är det egentligen formen som gör ett konstverk vackert, inte t.ex. färgen
eller ljudet. Men form måste här förstås i en vidare bemärkelse i enlighet med Kants
subjektsfilosofi. Formen är inte detsamma som föremålets objektiva yttre form, dess
konturer, utan snarare någonting som medvetandet skapar. Formen kan sägas vara en
slags metod som gestaltar föremålet för medvetandet. Formen kan särskiljas i en rumslig och tidslig dimension. Kant utgår alltså från en distinktion mellan form och materia
där materian står för själva objektet och formen för det som medvetandet producerar. Denna distinktion ligger också till grund för två olika typer av välbehag. Materian
väcker alltid ett sinnligt välbehag, en slags njutning som utgår från en s.k. sinnessmak.
Formen, å sin sida, utgår däremot från en s.k. reflexionssmak som alltså är en produkt
av vårt medvetande. I reflexionssmaken varken förutsätts eller bildas några begrepp
om objektet och därför kan det inte heller finnas några regler som skulle tvinga en att
erkänna någonting som skönt.
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växande tyska idealismen och romantiska naturfilosofin. En av de mest betydande
estetikerna från denna tid var Friedrich Schiller (1759–1805) som byggde vidare
på de kantianska grundsatserna men förenade den med en religiöst färgad idealism
som, till många väsentliga drag, hämtade sin näring från Schillers umgänge med
Goethe. Schillers syn på estetiken sammanfattas i hans skrift om människans estetiska fostran, Über die ästetische Erziehung des Menschen in einer Reihe von Briefen.
Enligt Steiner har dock eftervärlden inte kommit att fästa den uppmärksamhet
som detta verk skulle förtjäna, i den meningen att den på ett fruktbart sätt utvecklade de grundfrågor som Kants estetiska filosofi väckte. Varför estetiken som
vetenskap, på det stora hela, är outvecklad och saknar tillfredsställande lösningar
är, enligt Steiner, beroende av den riktning estetiken under 1800-talet har tagit.
Om jag här får uttala min övertygelse, så beror detta enbart på, att man inte beaktat
Goethes fruktbara impulser på detta område, eftersom man inte betraktar honom
som vetenskapligt fullvärdig. Om man hade gjort det, skulle man helt enkelt ha
byggt vidare på de idéer, som gick upp för Schiller då han betraktade Goethes genius, och som han utvecklade i sina ”Brev om människans estetiska fostran”. Men
för det mesta anser de systematiserande estetikerna att inte heller dessa brev är tillräckligt vetenskapliga och ändå hör de till det mest betydande, som estetiken över
huvudtaget frambragt (Steiner 1990, 19/GA 30, 34).156

Vilka är då Schillers centrala tankegångar som Steiner höll för de ’mest betydande’ som estetiken producerat? På ett allmänt plan kan man säga att Schiller
gav konsten och skönheten en mycket betydelsefull roll i människans utveckling
som i slutändan har till uppgift att förädla och fostra både människan och hennes
samhälle. Schiller kopplade, liksom Steiner, estetiken till en historisk utvecklingsprocess. Schiller såg också sin egen tid som ensidigt utilitaristisk där nyttan var
tidens stora idol. I detta andliga klimat löpte också konsten risk att utarmas under
den moderna vetenskapen domäner där ”den filosofiska undersökningen undanrycker inbillningskraften den ena provinsen efter den andra, och konstens gränder blir trängre, ju mer vetenskapen utvidgar sina” (Schiller 1915, 19). Schiller
ger uttryck för någonting som Bowie (1993a, 3ff) har påpekat att var ett utmärkande drag för den tyska idealismens och romantikens filosofi – nämligen att vid
samma tidpunkt som filosofin börjar ägna alltmer uppmärksamhet vid den vetenskapliga metoden och dess ”demytologiserande” kapacitet så blir den också
involverad i vad som utesluts från vetenskapen. Schiller ansåg att konstverket uttrycker någonting som inte kan representeras av något annat än sig självt; det kan
156

Dies ist – wenn ich hier meine Überzeugung aussprechen darf – nur auf den Umstand zurückzuführen, weil man Goethes fruchtbare Keime auf diesem Gebiete unberücksichtigt gelassen hat, weil man ihn nicht für wissenschaflich voll nahm. Hätte
man das getan, dann hätte man einfach die Ideen Schillers ausgebaut, die ihm in der
Anschauung des Goetheschen Genius aufgegangen sind und die er in de „Briefen über
ästhetische Erziehung“ niedergelegt hat. Auch diese Briefe werden vielfach von den
systematisierenden Ästhetikern nicht für genug wissenschaftlich genommen, und doch
gehören sie zu dem Bedeutendsten, was die Ästhetik überhaubt hervorgebracht hat.
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inte reduceras till någonting utanför konstens egna domäner. Ur detta perspektiv
är det ett missförstånd att fråga efter nyttan med konsten. Så även för Steiner:
Om vi iakttar en naturprodukt eller en teknisk produkt, så kommer förståndet
och frågar efter nytta och ändamål. Och det är inte tillfredställt, förrän det fått
svar på frågan vad produkten är avsedd till. I fråga om det sköna ligger svaret hos
föremålet självt och förståndet behöver inte gå utöver detta (Steiner 1990, 20/GA
30, 35).157

Schillers människosyn är ett barn av den tyska idealistiska traditionen som aspirerade på att bevara det estetiska områdets autonomi genom att försöka överskrida tillvarons motsatta krafter till förmån för en högre totalitet. Schiller utgick i sina estetiska betraktelser från den kantianska filosofins uppfattning om
sinnesförmågornas fria och harmoniska ’spel’. Detta ’spel’ relaterade Schiller till
människans grunddrifter. Inom varje människa bor det, enligt Schiller, två drifter som gör sig gällande och som dessutom ställer sig emot varandra. Det gäller att kunna utbilda dessa anlag till mognad och därigenom uppnå en totalitet.
Den ena kallar han för den sinnliga driften som utgår från människans fysiska
tillvaro där ett rikt innehåll flödar oss tillmötes från yttervärlden utan att vi
själva kan påverka dess natur. Den sinnliga driften är egentligen detsamma som
människans förmåga till förnimmelser [Empfindung] genom vilken den fysiska
världen ger sig till känna. Den andra driften kallar Schiller för formdriften som
bringar ordning och harmoni i människans varseblivningar. Formdriften utgår
från människans förnuft som är underkastat logikens oföränderliga lagar. När
formdriften hos människan härskar så höjer sig människan, enligt Schiller, från
en enhet av storheter till en enhet av idéer. Därigenom har människan förflyttat
sig från naturnödvändigheten till förnuftsnödvändigheten (Schiller 1915, 73–77;
jfr Steiner 1990, 20–21/GA 30, 35–36). Schillers formbegrepp är inspirerat av Kant
som medvetandets förmåga att organisera den yttre världen till en totalitet. Men
den förefaller att ha en mera aristotelisk prägel än vad fallet var hos Kant. Schillers
estetisk-pedagogiska teori hävdar att fördjupandet av både sinnes- och formdriften
ligger till grund för människans kulturella bildning. Ju mångsidigare den sinnliga
driften (mottagligheten) utvecklar sig desto mer värld griper [ergreift] människan
och ju mer kraft och djup förnuftet utvecklar desto mer värld begriper [begreift]

157

Nehmen wire in anderes Ding der Natur oder ein Produkt der menschlichen Technik whr, dann kommt unser Verstand und fragt nach Nutzen und Zweck. Und er ist
nicht früher befriedigt, bis seine Frage nach dem „Wozu“ beantwortet ist. Beim Schönen liegt das Wozu in dem Dinge selbst, und der Verstand braucht nicht über dasselbe
hinauszugehen.
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människan (Schiller 1915, 80–81).158 Människans sinnlighet bottnar i människan
som naturvarelse medan hennes formdrift (förnuftighet) är en produkt av hennes
samhälleliga liv.159 Men båda drifterna måste ses autonoma i den meningen att den
förra inte skall tränga in på lagstiftningens område och den senare hålla sig utanför
förnimmelsens domän.
Ur växelverkan mellan dessa två drifter kan, enligt Schiller, en tredje drift uppväckas som är direkt förbunden med människans frihet. Denna drift kallar Schiller
för lekdriften (ibid. 88) Genom lekdriften kan människan befrias från sinnlighetens
och förnuftets tvång. Genom denna lekdrift realiserar människan, enligt Schiller,
sin inneboende potential eller som han uttrycker det: ”[M]änniskan leker blott,
när hon i ordets fulla bemärkelse är människa, och hon är blott då helt människa,
när hon leker” (ibid. 96).
Lekdrift
fantasi
levande gestalt = sken

Sinnlig drift
förnimmelse
liv

Formdrift
tänkande
gestalt

Figur 5. Förhållandet mellan Schillers olika grunddrifter i hans framställning om
människans estetiska fostran

Skönheten, som lekdriften producerar, är alltså ett samspel av människans två
grundläggande väsensled. I denna skapande dimension möter människan frihet
– inte som ”laglöshet utan harmoni av lagar, inte godtycklighet utan den högsta
158

Schiller ser som en av de främsta orsakerna till att naturvetenskaperna gå så långsamt framåt i den ensidiga utvecklingen av våra själsförmågor: ”[D]et är svårt att säga,
vilket mest skadat utbredandet av våra kunskaper, sinnligheten, som ej antager någon
form, eller förnuftet, som ej avbildar något innehåll” (Schiller 1915, 82; fotnot). Vi
måste, enligt Schiller, övervinna både sinnenas och förnuftets tyranniserande ensidighet: ”För att göra oss till deltagande, hjälpande, verksamma människor, måste känsla
och karaktär förena sig med varandra, liksom, för att skaffa oss erfarenhet, sinnets öppenhet måste sammanträffa med förståndets energi” (ibid.).
159
Naturen börjar, skriver Schiller, med människan inte bättre än med sina övriga
verk; den handlar för henne. Men människan har en förmåga att överskrida den fysiska
nödvändigheten för att upphöjas till en moralisk varelse: ”Hon kommer till sig själv
i sin sinnliga slummer, känner sig vara människa, ser sig omkring och finner sig – i
staten” (Schiller 1915, 22).
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inre nödvändighet”. Även om den estetiska karaktären, som lekdriften hänvisar
till, är ”indifferent och ofruktbart med hänsyn till kunskap och sinnelag” (ibid.126)
så kan man i ett annat avseende betrakta det som ”ett tillstånd av högsta realitet”
(ibid.129). Detta pekar på ett ytterligare intressant element i Schillers resonemang
kring den estetiska karaktären. Det gäller hans föreställning om det estetiska skenet. Schiller hänvisar till existensen av ett sken som bör vara både uppriktigt och
självständigt. I detta rike härskar idealen över det faktiska. Skönhetens autonomi
ligger just i den omständighet att det framstår som ett sken. Men det estetiska
skenet, för Schiller, utgör inget hot vare sig för kunskapen eller moralen utan är
en produkt av inbillningskraftens förmåga att överskrida människans empiriska
natur (ibid.160–169). Därför har konsten förmågan att överskrida den faktiska
lagbundenheten utan att hemfalla till något godtyckligt. Det självständiga skenet
förutsätter kunskap, det är inte något som ersätter kunskap – det är helt enkelt
en högre form av kunskap än den som håller sig till realiteten. Människan måste
utveckla sina båda grunddrifter för att den estetiska karaktären skall framträda.
Att eftersträva det självständiga skenet fodrar mera abstraktionsförmåga, mera
hjärtats frihet, mera viljans energi än människan behöver för att inskränka sig till
realiteten, och hon måste redan ha denna bakom sig, om hon vill nå till det förra
(ibid.170).

Enligt Steiner är det i Schillers begrepp om det estetiska skenet som hans storhet
inom estetiken kommer fram. Schiller lyckades, enligt Steiner, uttrycka människans skapande natur utifrån människans bipolära natur och därmed överbrygga
den klyfta som Kant hade uttryckt.
På detta stadium [lekdriften] verkar människans väsen så, att hennes natur har
andlig verkan och samtidigt har hennes ande naturlig verkan. Naturen höjs upp till
ande och anden sänker sig in i naturen. Naturen blir därigenom adlad och anden
rycks från sin osynliga höjd ner till den synliga världen. De verk som då uppstår
är visserligen inte helt naturtrogna, ty i verkligheten sammanfaller aldrig ande och
natur. När vi därför jämför konstens och naturens skapelser, förfaller de förra oss
som enbart sken. Men de måste vara sken för att vara sanna konstverk. Med sitt
begrepp sken i detta sammanhang står Schiller som estetiker ensam, oöverträffad,
ouppnådd (Steiner 1990, 22/GA 30, 36–37).160

160

Und das Wesen des Menschen wirkt auf dieser Stufe so, dass seine Natur zugleich
geistog und sein Geist zugelich natürlich wirkt. Die Natur wird zum Geiste erhoben,
der Geist versenkt sich in die Natur. Jene wird dadurch geadelt, dieser aus seiner unanschaulichen Höhe in die sichtbare Welt gerückt. Die werke, die dadurch entstehen, sind
nun freilich deshalb nicht völlig naturwahr, weil in der Wirklichkeit sich nirgends Geist
und Natur descken; wenn wir daher die werke der Kunst mit jenen der Natur zusammenstellen, so erscheinen sie uns als blosser Schein. Aber sie müssen Schein sein, weil
sie sonst nicht wahrhafte Kunstwerke wären. Mit dem Begriffe des Scheines in diesem
Zusammenhange steht Schiller als Ästhetiker einzig da, unübertroffen, unerreicht.
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Även om det estetiska skenet är människans verk till en högre grad än vad den
fysiska eller moraliska verkligheten gör gällande så framstår skönheten likväl som
en produkt av natur, men en slags ”högre” natur. Schiller skriver, i Goethes anda,
att det är ”naturen själv, som höjer människan från realiteten till skenet” (Schiller
1915, 163) och vill därmed påvisa att människan inte står utanför naturen utan
leker och skapar i enlighet med naturens egen skaparkraft.
3.5.2. Steiner och den goetheanistiska estetiken
Kant hade utgått från att den konstnärliga skaparen, med hjälp av sin inbillningskraft [Einbildungskraft], kan överskrida den konkreta givna verkligheten
och omgestalta det givna till en ny totalitet, en totalitet som härrör lika mycket
från den konstnärliga personligheten som från de fenomen och begrepp som man
utgick ifrån. På detta sätt uttrycker varje konstverk, enligt Kant, en kreativ individualitet som förenar inbillningskraften och förståndet på ett sådant sätt att
man förkroppsligar något nytt, något som överskrider det naturen ger oss vid
handen. Konsten och vetenskapen är därför, rent principiellt, två skilda domäner. För Kant är därför geniet en talang som endast äger giltighet inom konsten,
inte inom vetenskapen där det finns tydliga regler som i förväg bestämmer förfaringssättet. Den harmoniska samstämmighet mellan inbillningskraft och förstånd som råder hos geniet kan inte efterbildas eller härledas ur någon given regelbundenhet utan frambringas – spontant – ur subjektets egen natur (Kant 2003a,
176–177). Därför kan Kant hävda att det egentligen är geniet, i sin spontanitet,
som ger konsten regler.161
Det är allmänt omfattat att stora delar av romantikens Naturphilosophie, liksom Schillers estetiska betraktelser, var inspirerad av denna sida av Kants filosofi.
Men samtidigt som Kants filosofi öppnade vägen för en filosofisk teori om det
estetiska skapandet så ville romantikens generation också överskrida de gränser
Kant hade ställt för människans kunskapsförmåga. Schellings filosofi, som hade
stort inflytande på den tidiga tyska estetiken, byggde på antagandet att på samma
sätt som jaget i självmedvetandet är både aktivt och kan reflektera över sig själv
som ett objekt så är också naturen både produktiv (natura naturans) och en produkt (natura naturata). Konsten kan därför, enligt Schelling, betraktas som höjdpunkten av naturens kreativa process. Det är i konsten som naturen själv har blivit
medveten om sin egen kreativa process. Därför blir konsten det organ eller instans
som även står som förebild för filosofin: Schelling försöker konstruera en filosofi
som är en oavbruten rad utgående från det mest enkla i naturen till det högsta,

161

Geniet är i denna mening, för Kant, beroende av verklig talang, en slags antites till
vetenskaplig verksamhet som till sitt väsen är kumulativ och fullständigt beroende av
tillämpandet av vår förståndsförmåga. För Kant ”består geniet egentligen i ett lyckligt
förhållande som ingen vetenskap och ingen flit kan förskaffa oss, nämligen att förmå
finna idéer till ett givet begrepp och att finna uttryck för dessa, genom vilka den subjektiva sinnesstämning som därigenom uppkommer kan meddelas till andra” (Kant
2003a, 176).
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mest komplexa, nämligen konsten (Bowie 1993a, 45–54; 1993b, 81ff).162 Här ser vi
att klyftan mellan vetenskapen och konsten, som Kant ännu vidhöll, överbryggs
till förmån för en enhetligt skapande process, en slags världssjäl eller -organism, en
process som endast kan begripas av det filosofiska sinnet.
Steiner kan ändå inte helt och fullt godta Schellings ståndpunkt. Schelling kom,
enligt Steiner, att omfatta en ensidig platonsk syn på att all sinnlig skönhet endast
är en svag avglans av den oändliga skönhet som vi inte förmår iaktta med våra
sinnen.163 I motsats till Kant, som hade gett konsten en autonom uppgift, omformuleras konsten, enligt Steiner, hos Schelling till en region där ”[k]onstverket inte
skönt för sin egen skull och genom vad det är, utan genom att det avbildar det skönas idé”. För Schelling framstår konsten därför endast som objektiverad vetenskap
(Steiner 1990, 23/GA 30, 37).164 Steiner menar att Schellings position leder till
en uppfattning där konstens uppgift endast blir att försöka åskådliggöra det som
vetenskapen uttrycker i tankeform och vårt välbehag inför konstverket hänvisar
”bara till den idé som uttrycks i konstverket”. Konstens objekt, den sinnliga bilden, är då endast ”uttrycksmedlet, formen, i vilken ett översinnligt innehåll gjuts
in” (ibid.23/37). Då förlorar vi, enligt Steiner, ur sikte den självständiga uppgift
som konsten skulle kunna ha vid sidan om vetenskapen. Med dessa argument
opponerar sig Steiner mot den spekulativa sidan av en konstuppfattning, som han
fann hos både Schelling och Hegel (jfr GA 5, 82–83).
Genom att närma sig Goethes världsåskådning nalkas man, enligt Steiner, på
ett fruktbarare sätt estetiken grundfråga: Vad är det som egentligen gör ett föremål
skönt? (Steiner 1990, 25/GA 30, 39). Steiners menar att den goetheanistiska este162

Den estetiska åskådningen, för Schelling, kan sägas vara en intellektuell åskådning
som har blivit objektiv. Schellings filosofiska projekt kan också betraktas som ett projekt om människans medvetande, inklusive vad som händer före självmedvetandet – det
har därför kommit att ses i analogi med Freuds senare upptäckter. Men Schellings
projekt är bundet vid uppfattningen om en nödvändig progressiv utveckling av självmedvetandet vilket förenar honom med Hegel. Schelling skiljer sig från Hegel på den
punkten att han inte anser att filosofin eller vetenskapen begreppsligt kan uttrycka det
Absoluta. Hos Hegel råder det omvända att konsten måste underordna sig filosofin
vars uppgift är att just begreppsliggöra det Absoluta (se Bowie 1993b, 89).
163
I sin skrift om metoden av akademiska studier skriver Schelling att ”[k]onstens
filosofi är nödvändigt syfte för den filosof, som inom konsten urskiljer sin vetenskaps
inre väsen liksom i en magisk och symbolisk spegel; denna filosofi är för honom i och
för sig betydelsefull som vetenskap (...) Den entusiastiske naturforskaren lär genom
konstens filosofi på ett symboliskt sätt känna formernas sanna urbilder – vilka han ju i
naturen finner uttryckta blott på ett dunkelt sätt – och lär sig att i konstverken symboliskt inse de sätt varpå de sinnliga tingen träder fram ur urbilderna just tack vare själva
konstverken” (Schelling 1988, 166–167).
164
I en [senare] fotnot till detta påstående anmärker Steiner att han inte kritiserar
Schellings höga idealism utan snarare ”det bruk Schelling gör av det i fråga om betraktandet av konsten. Detta framhålls särskilt för att det som sagts emot Schelling
inte skall förväxlas med den kritik, som nu är i svang om denna filosof och mot den
filosofiska idealismen över huvud. Man kan sätta Schelling mycket högt – och det gör
författaren till denna skrift – och ändå ha mycket att invända mot enskildheter i hans
verk” (Steiner 1990, 35–36/GA 30, 46).
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tiken kan förstås mot bakgrund av Goethes hela världsåskådning, inklusive hans
vetenskapliga verksamhet. Det ideella (idén) i den goetheanistiska vetenskapen
visade sig som en aristotelisk princip som ligger till grund för naturens produkter
men är immanent till sin natur – som växtens idé endast kan förnimmas i förhållande till de olika empiriska former som växten manifesterade i naturen. Konstens
uppgift hänger, enligt Steiner, samman med förmågan att gripa tag i denna ideella
(’inre’) sida av fenomenet och ”utveckla denna idé som ligger till grund för tinget
men som i verkligheten störs i sin fria utveckling”. Därför måste konstnären ”finna
den punkt i objektet, från vilken ett föremål kan utvecklas i sin mest fulländande
gestalt, som föremålet själv inte kan utveckla i naturen” och att det sköna ligger
just i att ”föremålet på detta sätt överträffar sig självt, men endast på grundvalen
av det som redan ligger förborgat inom det” (ibid.26–27/40).
Det sköna som konsten uttrycker kan måhända inte påträffas på samma sätt
i naturen och ger därför ett intryck av någonting overkligt, det som Schiller
benämnde sken [Schein]. Men Steiner menar, i samklang med Schiller, att man
med samma rätt kan säga att det sköna är sannare än naturen eftersom den framställer en ”högre natur” inom naturen – den framställer det som naturen eftersträvar men inte kan vara (ibid.28/41). Genom att konsten följer det ideella som är
verksamt och aktivt i naturen så förenar den sig med den inre sidan av naturen och
förbinder sig därmed även med någonting som är målsättningen för vetenskaplig
verksamhet. Det sköna i naturen är, enligt Steiner, en konsekvens av att idén (i
naturen) förmår framträda och kommer till uttryck.165
Som vi har sett så har den estetiska idén i den goetheanistiska estetiken en helt
annan valör än vad fallet var hos Kant. Den estetiska idén var, för Kant, en förutsättning för det sköna och en produkt av ett slags ’fritt spel’, dvs. den harmoniska samverkan mellan inbillningskraften och förståndet hos människan. Med
hjälp av de estetiska idéerna kunde människan överskrida det naturligt givna och
ge uttryck för den kreativa individualitetens upplevelse av världen. Men idéerna
var inte, för Kant, reellt verkande i naturen utan en produkt av människans kunskapsförmågor som vi föreskriver naturen. För Steiner (och Goethe) var idéerna
däremot aktivt verksamma i naturen och människans konstnärliga verksamhet är
egentligen en naturens ’högre’ verksamhet, där utvecklandet av det (Schillerska)
fria harmoniska samspelet mellan sinnlighet och tänkande båda är nödvändiga
led för att nå fram till en konst som ger uttryck för verklighetens ’ideella’ natur. På
denna punkt ligger Goethe och Steiner mycket nära den naturfilosofiska föreställningen om den ständigt självstegrande naturen [der sich immer steigernden Natur].
Naturen är i en ständig process av utveckling och när naturen realiserar sig själv
framträder den för människan som någonting skönt. Människan tar del i naturens
skapande process och människans skapande är en förlängning av naturens skapande. Konstnären är därför en slags ”med-skapare”, en sista länk i en skapande
kedja som löper genom hela naturen.
165

Detta framställde Goethe i hans morfologiska betraktelser då han hävdade att
blommans skönhet grundar sig i att växtlagen [vegetabilische Gesetz] träder fram i sin
högsta form. Frukten kunde aldrig, enligt Goethe, vara skön i samma bemärkelse för
att i den drar sig växtlagen tillbaka i sig själv (i den blotta lagbundenheten) (Steiner
1990, 28/GA 30, 41).
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I den meningen framstår konstnären för oss som den som för världsandens skapelse vidare från den punkt, där världsanden lämnar den ur sina händer. Konstnären framträder för oss i innerlig förbrödring med världsanden och konsten framstår
som den fria fortsättningen av naturprocessen (Steiner 1990, 31/GA 30, 44).166

Ur detta sammanhang framgår att den konstnärliga verksamheten, för Steiner, har
som målsättning att förena sig med naturen, inte distansera sig från den. Konstnären förvandlar det verkliga inte genom en förutfattad idé utan genom den skapande
fantasin. Den skapande fantasin gör synlig något som ännu inte har realiserats
men som finns där som en möjlighet (se Lindenberg 1997, 166).
En annan aspekt av denna naturfilosofiska orientering är att konst och vetenskap betraktas som två sidor av samma mynt: Vetenskapen har som mål att beskriva och förklara naturens olika fenomen och processer i anslutning till de idéer
som är aktivt verksamma inom naturen medan konsten strävar efter att utgående
från samma idéer fortsätta naturens skapande i en riktning som s.a.s. gör rättvisa
till den ideala sidan av naturens fenomen. Vad vetenskapen frambringar i form
av idéer så frambringar konsten genom de medium som den använder sig av.167
Konsten liksom inpräglar naturens lagbundenhet i det materiella (Steiner GA 1,
331; GA 2, 159–160). Det ideella (idén), som den sköna konsten beskriver, måste
förstås aristoteliskt som framträder i människans möte med det sinnliga – inte
någonting som träder ner från det ”översinnliga” och tar en sinnlig gestalt.168
3.6. Sammanfattning av Steiners tidiga vetenskapsideal: Romantisk
Naturphilosophie?
Steiners läsning av den goetheanistiska vetenskapen är ”modern” i den bemärkelsen att han försöker påvisa det intrikata samband som råder mellan, å ena sidan,
Goethes underliggande världsbild och kunskapssyn samt, å andra sidan, Goethes
empiriska observationer och forskningsresultat. Det var utan tvivel mycket få som
under Steiners samtid, med samma passion som Steiner själv, hade trängt in i
både Goethes hela världsåskådning och hans naturvetenskapliga tänkande för att
förena dessa båda sidor till ett helt. Steiners penetreringar i Goethes tankevärld
är ännu i denna dag kanske en av de allra mest inträngande på just denna punkt.
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In diesem Sinne genommen, erscheint uns der Künstler als der Fortsetzer des Weltgeistes; jener setzt die Schöpfung da fort, wo diesaer sie aus den Händen gibt. Er erscheint uns in inniger Verbrüderung mit dem Weltengeiste und die Kunst als die freie
Fortsetzung des Naturprozesses.
167
Den gemensamma källan för konsten och vetenskapen träder, enligt Steiner, tydligt
fram hos Goethe: att utgående från naturens drivkrafter både skapa fullkomliga bilder
samt uttrycka naturens lagbundenheter i tankar (GA 1, 332)
168
Steiner skriver att det sköna inte är ”fråga om ’idén i den sinnliga uppenbarelsens
form’ utan om raka motsatsen, ’en sinnlig uppenbarelse i idéns form’. Det skönas innehåll, det material som ligger till grund, är alltså alltid något reellt, något direkt verkligt,
och den form det uppträder i är den ideella (...) När denna ideella uttrycksform bäst
träder fram i det sinnliga, uppenbarar sig också konstens värdighet i sin högsta form”
(Steiner 1990, 30).
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Är det nu möjligt att sammanfatta den ganska detaljerade redogörelsen av Goethes
vetenskapliga attityd som den unga Steiner kom att tillägna sig? Vi har kunnat
konstatera att Goethes morfologi, färglära och estetik alla förefaller att peka mot
en alldeles bestämd organisk världsåskådning. Den unga Steiners återupprättelse
av en goetheanistisk vetenskapsattityd visar sig, i ett idéhistoriskt perspektiv, som
en återupprättelse av den romantiska naturfilosofins vetenskapliga tradition. Var
alltså den unga Steiner alltså en romantisk svärmare?
Det leder oss till att säga någonting om romantikens begrepp. Det kan genast
påpekas att den tankeströmning som man idag benämner under epitetet ”romantiken” är långtifrån någonting entydigt och avgränsat, som en bestämd epok med
en början och ett slut. Istället förefaller den, liksom existentialismen, att motsätta
sig alla försök till bestämda definitioner.169 Att romantikens tanketradition inte
representerar någon enhetlig eller homogen rörelse behöver ändå inte utesluta
möjligheten att tala om vissa allmänna tendenser.170 När vi talar om romantik och
romantisk naturfilosofi i detta sammanhang så hänvisar vi i första hand till det
tyska språkområdet och den idealistiska strömning som uppkom som en reaktion
på Immanuel Kants kritiska filosofi. Allmänt taget kan den framställas som en
mentalitet som, på många sätt kraftfull till sin inre drift, kom att påverka litteraturen, filosofin, vetenskapen, teologin och inte minst konsten under en bestämd
epok genom den opposition den intog till en slags reduktionism – som inte minst
det framväxande naturvetenskapliga tankesättet framkallade.
Det verkar som om romantikens betydelse för vår samtid under de senaste årtiondena har fått en allt större uppmärksamhet just i denna kritiska rörelse. En
central poäng har varit att understryka att romantikens tänkande uppkom inom
den europeiska upplysningens kontext. Det handlar inte bara om en naiv och antirationalistisk rörelse som motsatte sig upplysningsfilosofin. Frederic Beiser skriver
i sin bok The Romantic Imperative att bortsett från dess historiska betydelse så
är romantikens filosofi, framför allt Frühromantik, på många punkter angelägen
ännu idag. De sökte, enlig Beiser, en epistemologi som värderade kriticism men
ändå undvek skepticism, som uppfattade svagheten i metafysik [foundationalism] utan att hemfalla till relativism. Deras målsättningar i medvetandets filosofi
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Det råder oenighet i om man skall betrakta romantiken som en rörelse som initierades av litterära och estetiska motiv eller med utgångspunkt i kunskapsteoretiska reflexioner, i en filosofisk tradition (jfr Pinkard 2002, 139). Här kan man knappast förbigå
Arthur O. Lovejoys klassiska artikel On the Discrimination of Romanticism där han gör
en distinktion av tre olika romantikbegrepp (Lovejoy 1948).
170
Richards (2002, 19) har påpekat att trots att det var en mycket heterogen skara av
individer som anslöt sig till den romantiska och naturfilosofiska tankeriktningen så
kan man, å andra sidan, särskilja en homogenitet som möjliggör att överhuvudtaget
tala om en enhetlig rörelse. Denna homogenitet utgörs av både gemensamma bakomliggande ontologiska antaganden och strävanden – helt enkelt en ”gemensamhet i
idéer”. En radikal sönderdelning eller upplösning av de romantiska strävandena kunde
förhindras genom likheten i deras intellektuella bakgrund och genom att de ömsesidigt
upptog varandras idéer och utvecklade dem i förhållande till gemensamma motståndare.
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[philosophy of mind] strävade efter en medelväg mellan dualismens och mekanismens ytterligheter, liksom deras strävan i estetiken handlade om att undvika den
diktatoriska klassicismens eller anarkistiska subjektivismens ytterligheter? Om dessa målsättningar och problem låter bekanta är det, enligt Beiser, i stor utsträckning
på grund av att vi förvaltar romantikens arv. I ett visst avseende kan man betrakta de tidiga romantikerna som något av postmodernister avant la lettre (Beiser
2003, 2).171
Det är onekligen något långsökt att koppla ihop Steiners tidiga tänkande med
postmodernismen. Men det finns en gemensam kritisk rörelse. För Steiners del är
denna kritiska rörelse nära besläktad med den romantiska människosyn som Taylor (1988, 9ff; 1989, 368ff) har kallat ”expressivism” – en livshållning som betonar
av det uttrycksfulla subjektet. Expressivismen motiverades av att försöka formulera ett alternativ till den framväxande atomistiska synen på människans tillvaro
och vetenskapen. Det var en protest mot
den traditionella upplysningssynen på människan – som både subjekt och objekt i
en objektiverande vetenskaplig analys (...) en filosofi som var utilitaristisk i sin etiska hållning, atomistisk i sin sociala filosofi, analytisk i sitt vetande om människan,
och som förutsåg att en vetenskaplig ingenjörskonst skulle omforma människan
och samhället och bringa människan lycka genom deras fullkomliga ömsesidiga
anpassning (Taylor 1988, 9).

Romantikens tänkare motiverades av en protest mot den objektiverade och värdeneutrala hållning som den moderna, atomistiskt orienterade, naturvetenskapen
företrädde. Men romantikens generation försökte samtidigt utforma adekvata begrepp och en djupare förståelse för människans spontanitet och kreativitet. I detta
projekt utgick den från den tyska idealismens tematisering av människans möjlighet till frihet. Den expressiva människosynen, som var kännetecknande för de romantiska naturfilosoferna, betraktade människolivet som en enhet som egentligen
motsvarade konstverket: varje del hade sin mening och betydelse endast i relation
till andra delar. Som Richards (2002) påvisat kan man betrakta romantikens naturfilosofi med sin syn på naturen som en källa av moraliska och estetiska värden
som en livsfilosofi, appellerande till en särskild personlig stil. Därför var naturfilosofin inte heller bara en spekulativ och abstrakt tankebyggnad utan i allra högsta
grad en livsfilosofi, ett sätt att försöka betrakta livet ur ett helhetsperspektiv. Vi
skall avslutningsvis sammanfatta Steiners återupprättelse av Goethes vetenskapliga attityd längs med dessa båda linjer: kritik mot reduktionism och strävan efter
enhet.
171

Frühromantik kan, i denna bemärkelse, ses som en viktig föregångare till många
föreställningar som har kommit att spela en central roll i den postmoderna teoribildningen. Det finns en slags postmodern tolkningstradition av den tidiga romantiken
– Paul de Man, Manfred Frank, Philippe Lacoue-Labarthe och Jean-Luc Nancy. Man
har också betraktat postmodernismen som den senaste vågen av kritik mot upplysningen, en kritik som i grund och botten är lika gammal som upplysningen själv – dvs.
med begynnelse i romantikens proteströrelse (se Svenungsson 2004, 31).
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3.6.1. Romantisk protest mot naturvetenskaplig reduktionism
En av de drivande krafterna i Steiners tidiga skrifter var att försöka övervinna den
(natur)vetenskapliga reduktionismen. Den form av rationalitet och tänkande som
den moderna naturvetenskapen företräder står, enligt Steiner, i ett visst motsatsförhållande till livet. I olika sammanhang kritiserar Steiner sina samtida naturforskarnas för att de inte förmår gå utöver de mekanistiska antagandena i sina naturförklaringar. Följande citat från en artikel år 1897 kan tjäna som ett exempel:
Hela vårt naturvetenskapliga tänkande stannar vid vår naturvetenskapliga erfarenhet. Man lovordar i dag det naturvetenskapliga tänkesättet. Man talar om att vi
lever i den naturvetenskapliga tidsåldern. Men i realiteten är denna tidsålder det
ömkligaste, som historien skådat. Att endast fastna vid fakta och mekaniska förklaringar är dess kännetecken. Livet kan aldrig förstås genom detta tänkesätt eftersom
det krävs ett högre föreställningssätt för att fatta något sådant än för att förklara en
maskin (GA 30, 551).172

Detta skall knappast läsas som en kritik mot naturvetenskapen i sig, eller som
en fientlighet mot vetenskapligt tänkande. Snarare handlar det om en upplevelse
att det naturvetenskapliga perspektivet hade ”kolonialiserat” kunskapsbegreppet
trots att det inte kan utgöra en förklaringsgrund för tillvaron som helhet. En gemensam nämnare som förenar Steiner med romantikens tänkare är att vetenskapen inte skall göra anspråk på någon absolut objektivitet – den skall snarare ta sin
optik från livet, från de livspulserande erfarenheterna. Många var även de poetiska
uttryck som, under romantiken, gavs åt denna strävan – som denna vers av Novalis:
Wenn nicht mehr Zahlen und Figuren
Sind Schlüssel aller Kreaturen,
wenn die so singen, oder küssen
Mehr als die Tiefgelehrten wissen173

Romantikens vetenskapliga attityd har därför något gemensamt med moderna vetenskapsteoretiska diskurser som ingående kritiserat ensidigheten i positivistiska

172

All unser naturwissenschaftliches Denken bleibt hinter unserer naturwissenschaftlichen Erfahfrung zurück. Man rühmt heute die naturwissenschaftliche Denkart sehr.
Man spricht davon, dass wir im naturwissenschaftliche Zeitalter leben. Aber im Grunde ist dieses naturwissenschaftlichen Zeitalter ärmlichste, das die Geschichte zu verzeichnen hat. Hängenbleiben an den blossen Tatsachen und an den mechanischen
Erklärungsarten ist sein Charakteristikum. Das Leben wird von dieser Denkart nie begriffen, weil zu einem solchen Begreifen eine höhere Vorstellungsweise gehört als zur
Erklärung einer Maschine (Från artikeln Rudolf Heidenhain. Gestorben am 13. Oktober
1897 publicerad i Magazin für Literatur 1897, nr 44).
173
Från Novalis (Friedrich von Hardenberg) roman Heinrich von Ofterdingen, citerad
i Richards (2002,19).
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eller naturalistiska grundantaganden.174 Dylik kritik har under 1900-talet formulerats från ett antal olika perspektiv: från Deweys eller Rortys pragmatism, Wittgensteins språkfilosofi, Husserls fenomenologiska livsvärldsperspektiv, Heideggers
och Gadamers ontologiska hermeneutik, Habermas’ kommunikativa teori eller
Foucaults och Bourdieus kritiskt-sociologiska perspektiv – för att nämna några
av de inflytelserikaste. Det är faktiskt möjligt att, med ett visst förbehåll, inkludera
Rudolf Steiner som en tidig medspelare till denna långa räcka av kritiska genmälen
mot en slags ”naiv” vetenskaplig objektivism.
Den tidiga Steiners höga uppfattning om Friedrich Nietzsche bygger på samma
kritiska rörelse. Steiner delade fullkomligt Nietzsches kritik om att den moderna
vetenskapen liksom sitter fast i ett ideal som gör att den inte förmår se sin egen
delaktighet i kunskapsprocessen. Den moderna positivistiska vetenskapen berömmer sig för att ha blivit av med alla gamla trosföreställningar och endast håller sig
vid verkligheten men är samtidigt oförmögen att acceptera något som inte låter sig
räknas, beräknas eller vägas. Sanningen betraktas då som fullkomligt oavhängig
människans tolkningsförmåga. I sin bok om Nietzsche skriver Steiner att de moderna lärda inte har
tänkt på att den mänskliga personligheten kan tillskriva en mening i verklighetens
förekomster och att vi av egen kraft kan utfylla de obekanta faktorerna som härskar
i naturens förändring. De vill inte tolka förnimmelsernas flöde genom de idéer
som härstammar ur deras personlighet. De vill endast betrakta och beskriva förnimmelserna men inte tolka dem. De vill bli stående vid det faktiska och inte tillåta
den skapande fantasin att bygga upp en bild av verkligheten (GA 5, 61).175

Den moderna vetenskapen har därför en benägenhet att reducera tillvaron till en
slags räkneövning och ett pusselspel för matematiker, för att tala med Nietzsche.
För Steiner framträder positivismen (som den moderna vetenskapens yttersta
konsekvens) därför inte i något motsatsförhållande till den dogmatiska religiösa
tron – den utgör snarare en ”ny” tro som inte förmår se sina egna betingelser.
En utgångspunkt för Steiner var att människan aldrig är den neutrala iakttagare
som den ensidigt empiristiska traditionen försökt göra henne. Vi är snarare alltid
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Med ”naturalism” menar jag i detta sammanhang att naturen, som vi är en del
av, kan förstås och begripas uteslutande med hjälp av de metoder naturvetenskapliga
revolutionen utvecklade under 1600–1700-talet. En av de största och mest nyanserade
kritiker av naturalismens vetenskapanspråk är den kanadensiske filosofen Charles Taylor, se Taylor (1989; 1995).
175
Dass der menschliche Persönlichkeit in die Vorkommnisse der Wirklichkeit einen
Sinn hineinlegen könne und die unbekannten Faktoren, die im Wechsel der Ereignisse
walten, aus eigenem Vermögen ergänzen könne, daran denken die modernen Gelehreten nicht. Sie wollen nicht die Flucht der Erscheinungen durch die Ideen interpretieren,
die aus ihrer Persönlichkeit stammen. Sie wollen die Erscheinungen bloss beobachten
und beschreiben, aber nicht deuten. Sie wollen bei dem Tatsächlichen stehen bleiben
und es der schöpferischen Phantasie nicht gestatten, sich ein in sich gegliedertes Bild
von der Wirklichkeit zu machen.
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inbegripna i en process där våra iakttagelser är förknippade med en tänkande eller
tolkande aktivitet. Ett av de första och kraftfullaste uttrycken för denna fenomenologiska utgångspunkt uttrycktes av Goethe – i inledningen till sin färglära:
Det finns en mycket underlig fordran, som väl ställts många gånger men inte uppfylls ens av dem som ställer den: nämligen att man utan något som helst teoretiskt
sammanhang skulle presentera erfarenheterna och överlåta åt läsaren och eleven
att efter gottfinnande bilda sig en eller annan övertygelse. Ty blotta anblicken av en
sak hjälper oss föga. Varje skådande går över i ett betraktande, varje betraktande i
ett funderande, varje funderande i ett förknippande, och därför kan vi säga att vi
teoretiserar redan vid varje uppmärksam blick ut i världen (Goethe 1979, 39).176

Denna utgångspunkt har vunnit allt större gehör inom den moderna vetenskapens
hermeneutiskt orienterade sammanhang. Men Steiner och Goethe var ändå inga
moderna hermeneutiker. De vandrade längs med vetenskapliga fåror stigar som
utgick från romantikens holistiska vetenskapskonception. Det har sagts att den
romantiska vetenskapen kan betecknas som den sista perioden i den västerländska
kulturen där man företrädde en slags ”holistisk vision” av kunskapen om naturen.
Denna vision grundar sig i en dubbel rörelse – samtidigt som man är medveten om
den alienerande kraften i den ensidiga atomistiska vetenskapliga verksamheten är
man fast övertygad om att endast systematisk observation, fri från alla fördomar,
kan övervinna denna negativa kraft (Poggi & Bossi 1994, xv).177 Naturen betraktas
som ett kreativt helt där varje del får sin betydelse från den ömsesidiga relation,
från den växelverkan den har med de övriga delarna. Vetenskapens hela fält är ett
dynamiskt system där de olika delarna är stadda i ständig förändring.
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I ovanstående citat har en liten ändring gjorts i den svenska översättningen. I Karl
Axel Thelestams översättning har det tyska ordet Sinnen översatts med besinnande.
Jag har valt att använda det mera vardagliga uttrycket ”fundera” för att undvika det
ålderdomliga i uttrycket och därmed öka läsbarheten. Hela meningens orginaltext lyder: „Jedes unsehen geht über in ein Betrachten, jedes Betrachten in ein Sinnen, jedes
Sinnen in ein Verknüpfen, und so kann man sagen, dass wir schon bei jedem aufmerksamen Blick in die Welt theoretisieren“ (Goethe 1960)
177
Man har också talat om ”romantisk” vetenskap också utanför den bestämda tidsperioden som den uppkom (se t.ex. Kirschner 1995 eller Halliwell 1999). Man har då
fäst uppmärksamhet vid att framväxten av psykoanalys i början av 1900-talet kan ses
som ett återupptagande av den romantiska vetenskapens tradition. Denna ”moderna”
romantiska vetenskapen hade egentligen samma motiv som den klassiska: Den bygger
på en idealistisk och humanistisk tradition som försöker återföra den smala sfären av
klinisk observation med den levda erfarenhetens rika liv. Därför måste den formulera
självet som ett aktivt och kreativt skapande locus. Halliwell (1999) betecknar det som
ett kännetecknande drag för den moderna romantiska vetenskapen (som representeras
t.ex. av psykoanalytikern Otto Rank, psykiatern Ludwig Bingswanger, barnpsykologen
Erik Erikson eller neurologen Oliver Sachs) att man använder narrativa tekniker för att
utvidga det ofta ”fattiga” vetenskapliga språket och därmed kan erbjuda ett relevantare
verktyg att uttrycka patientens erfarenheter.
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Om den newtonianska naturvetenskapen utgick från en arkimedisk, strängt
objektiv punkt i sin förklaring av världen så var den romantiska konsten diametralt motsatt: Den betonade det varseblivande och skapande subjektets primära
roll. Utmaningen för den romantiska vetenskapen var att liksom förena dessa båda
sfärer (subjekt och objekt/konst och vetenskap) med varandra och se dem som
ett två uttryck för samma sak. Det gällde att upptäcka en undersökningsmetod
som innefattar subjektiva tolkningar utan att hemfalla till metafysisk spekulation.
Denna subjektivitetscentrering spelade, som vi har sett, en stor roll i Steiners tidiga
vetenskapsattityd. Rudolf Steiner betonade i olika sammanhang att det ”goetheanistiska” vetenskapliga perspektivet inte bara handlar om mottagandet av kunskap
utan innefattar också ett utvecklande av oss själva som våra egna kunskaps- och
sinnesförmågor.178 Det har framhävts att utmärkande för Goethes sätt att bedriva
vetenskap är att den inte endast riktar uppmärksamhet mot de yttre tingen utan
förutsätter också en slags ”metamorfos av vetenskapsmannen” (jfr Armine 1998).
Denna grundsyn delade Rudolf Steiner dock inte bara med Goethe utan också
med många tänkare från den romantiska generationen. Vetenskaplig kunskap
handlar om den dynamiska relationen mellan oss själva och den yttre världen. Vetenskapen kan därför fördjupas genom att medvetandegöra och utveckla vår inre
aktivitet. Den vetenskapliga aktiviteten avtäcker därför inte bara omvärlden utan
lika mycket oss själva, vår levande kunskapsprocess (se Welburn 2004, 25–26).179

178

Följande satser ur Britannica Macropaedica (1986, 186) om Goethes vetenskap
kunde vara författade av Steiner: ”But what makes for the continuing interest of
Goethe’s science is not his discoveries: he could not always claim priority for them at
the time, nor was he in the least interested in doing so. It is his insight into his methods
of arriving at them. Few have been as aware of the mental processes involved in the
study of natural phenomena, few have been more alive to the hazards that beset the
scientist, at every level, from sheer observation to the construction of a theory, and few
have been more conscious of the unwitting theorizing involved in the simplest act of
percpetion. And no one has argued more convincingly that the only way of coping with
this inescapable involvement of the observer in the phenomnena to be observed is to let
“knowledge of the self” develop with “knowledge of the world””.
179
Welburn (2004, 25) citerar Steiner i en av hans tidiga antroposofiska verk: ”Anyone
pondering the significance of natural science in human life will find that its significance
is by no means limited to the acquisition of so much detailed knowledge of nature. The
detailed items of knowledge can, in effect, only lead to an experience of what the human psyche is not. The soul lives, not in the finished propositions about nature but in
the process of knowing scientifically about nature. In working upon nature, that soul
becomes conscious of its own life and being”.
122

3.6.2. Naturen som dynamisk och kreativ enhet
Det har i olika sammanhang anförts att det är viktigt att särskilja Goethes vetenskapliga verksamhet från den romantiska naturfilosofins ansatser.180 Vi kan hålla med
om att Goethes vetenskapliga attityd skiljer sig från den mest spekulativa naturfilosofin som betraktade naturen i form av en logisk nödvändighet, som ett system som
kunde härledas uppifrån ner. Goethe var ingen systematiker. Han var mer intuitiv
än spekulativ i hans empiriska läggning. Men vi har velat påvisa att de stora linjerna
och kunskapsteoretiska utgångspunkterna var desamma mellan, å ena sidan, Goethe och Steiner och, å andra sidan, den romantiska naturfilosofin. Det är allmänt
accepterat att Goethes litterära klassicism på väsentliga punkter skiljer sig från den
romantiska litteraturens ideal men det har, i olika sammanhang, ansetts tvivelaktigt
att man skulle kunna upprätthålla en strikt åtskillnad mellan Goethes vetenskapliga
verksamhet och den samtida naturfilosofiska vetenskapen (se Richards 2002; Ferguson 1998, Pratt & Brook 1996).181 Detta ganska långt på basen av de världsåskådningsmässiga förutsättningar som skisserats ovan. Därför kan vi ge Tantillo (2002)
rätt när hon skriver att Goethes vetenskap på felaktiga grunder anses romantisk där
begreppet romantisk syftar på en känslomässig eller religiös naturuppfattning som
motsätter sig experiment eller noggranna experiment. Goethe och Steiner företräder en syn där det ena inte utesluter det andra (känsla/tanke, religion/vetenskap).
Varken Goethe eller Steiner kan därför betraktas som romantiska i den betydelsen
att de skulle överbetona subjektiviteten. De är snarare romantiker i att de betraktar
subjektiviteten som ett led i en större skapande helhet.182

180

Se t.ex. Brady (1997), Zajonc (1998). Utgångspunkten är då att Goethes utvecklade
sin vetenskapskonception i första hand genom sin aktiva empiriska forskning i motsats
till sådana naturfilosoferna som närmade sig naturen från det rena tänkandets position. Även Cassirer (1978, 145) har påpekat att Goethe sist och slutligen var lika lite
naturfilosof, i likhet med Schelling, som han var en empirist, i likhet med Darwin.
181
Även uppfattningen om att Goethes klassicism stod i motsats till den samtida romantikens litterära ideal har börjat ifrågasättas allt efter att romantikbegreppet har fått
en utvidgad betydelse, se Nicholls (2002).
182
Att betrakta Goethes vetenskapliga verksamhet som avskilt från den romantiska
naturfilosofins tradition hänger förmodligen samman med att det har funnits en stark
misstro mot den romantiska naturvetenskapen genom att den har betraktats som
fientligt inställd till empirisk kunskap, till experiment och observationer. I moderna
vetenskapshistoriska beskrivningar har man dock ofta försökt påvisa att denna allmänna misstro mot den romantiska naturfilosofin baserar sig på en mycket ensidig generalisering (Richards 2002, Poggi & Bossi 1994, Eriksson 1969). Ur litteraturen kring
den romantiska naturvetenskapen framgår att den i många avseenden var empiriskt
inriktad och försökte lösa bl.a. olika biologiska frågeställningar som sin tids vetenskap
brottades med. Goethes vetenskapliga verksamhet var, som vi har sett, ingalunda av
en ringa betydelse i denna utveckling. Steiners rehabilitering av den goetheanistiska
vetenskapen uttrycker inte heller någon fientlighet mot empirisk kunskap och experiment. Snarare är det tvärtom. Goethes egen lustfyllda empiriska tillvändhet framstår
som en tydlig förebild för Steiner där både observationsförmågan och tänkandet spelar
en central roll.
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Det finns något i hela den drivkraft att utforska naturen som för den romantiska generationen, helt enkelt, var en annan än vad den är i dag. I idéhistorikern
Gunnar Erikssons själsbefryndade beskrivning var denna drivkraft ”ett närmast
heligt uppdrag, en hög uppgift i tjänst hos det bästa av människan själv, hennes
själ, hennes mest utpräglat andliga beståndsdel, vari hon stod allra närmast det
gudomliga” (Eriksson 1969, 11).183 Men detta arv från romantiken är onekligen
problematiskt för vår moderna vetenskap. Den kunskapsteoretiska idealism som
Steiner och Goethe företrädde är därför svår att omfatta i sin helhet utifrån de
förutsättningar som den moderna vetenskapen vilar på. Vad Taylor skriver i anslutning till Hegel pekar på den svårighet som hela den romantiska naturfilosofin,
inklusive den goetheanistiska vetenskapen, vållar oss idag.
Det moderna sökandet efter en situationsbestämd subjektivitet härstammar i viss
mening från romantikens centrala strävan att förena radikal autonomi och full
expressiv enhet med naturen (...) Eftersom naturen inte för oss kan vara vad den
då var, nämligen ett uttryck för andliga krafter, kan dåtidens synteser inte längre
vinna vår lojalitet (Taylor 1988, 213).

Vetenskapen och ande (Geist), med några få undantag, vandrat skilda stigar alltsedan medlet av 1800-talet. Steiners återupprättelse av Goethe (liksom hela hans
antroposofi), som är ett av dessa undantag, bär just på detta otidsenliga krav: att
naturen som är tillgängliga för våra sinnen till sitt väsen är ett uttryck för andliga
krafter. Och genom en systematisk kultivering av människans sinnesförmögenheter och tänkande är det fullt möjligt att från den empiriska verkligheten verkligen
kunna arbeta sig fram till det ideala.
Steiner menar att vi har blivit ofria i vår vetenskapliga verksamhet genom att vi inte är förmögna att inkludera andens begrepp i vår vetenskapliga
verksamhet. Detta på grund av att vi liksom står utanför naturen i vår kunskap om dess fenomen. Steiner skriver i sin självbiografi att han med sina
183

Ur ett modernt perspektiv kan det förefalla överraskande att den idealistiska romantiska naturfilosofin hade en så stor genomslagskraft på sin tids biologi och naturvetenskap. Under slutet av 1700-talet och första hälften av 1800-talet fanns det ett stort
antal naturvetenskapliga forskare som förenade sina empiriska studier med, i eftervärldens ögon, spekulativa naturförklaringar. Särskilt i Tyskland och Skandinavien var
denna tradition väl företrädd. Erik Nordenskiöld försöker sig på en förklaring av denna
egendomlighet i sin Biologins historia (1921). Han lyfter fram följande aspekter: (a)
De allmänna kulturella strömningarna gynnade romantiken – missmod över frihetssträvandenas bankrutt under revolutionen och trötthet efter de stora frihetskrigen (b)
Den allmänna utbredningen av mystik under slutet av 1700-talet ledde till spekulativa
förklaringsmodeller (c) Vid universiteten utbildade sig en lärdomshögfärd där beröringen med det praktiska livet var obetydligt. Det ledde till en akademisk isolering med
verklighetsfrämmande läror som följd (Nordenskiöld 1921, 235–36). Nordenskiölds
argument är säkert i viss mån träffande, om än långtifrån heltäckande. För det första
glömmer Nordenskiöld att nämna den grundläggande protest som romantiken, på det
stora hela, hämtade sin näring från. För det andra tematiserar Nordenskiöld inte de
kunskapsteoretiska motiv som kan härledas från romantikens världsåskådning.
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goetheanistiska ungdomsskrifter ville visa att ”människan inte tänkande format
sig bilder av naturen, så som något som står utanför naturen, utan att kunskap är
upplevande, så att människan står inne i tingens väsen, när hon kunskapat” (Steiner 1981, 146). Därför grundar sig Goethes naturvetenskapliga position, enligt
Steiner, på idealistiska forskningsresultat som i sin tur vilar på empiriska grunder
(GA 30, 284).
Vi skall ännu peka på varför den unga Steiners rehabilitering av den goetheanistiska vetenskapen bäst gör sig begriplig inom den romantiska naturfilosofiska
traditionen. Det kan egentligen sammanfattas i en mening Ernst Cassirer tillskriver Goethe: En enda stor känsla, den dynamiska känslan för livet, genomsyrar helheten (se Cassirer 1978, 148) Denna dynamiska känsla för livet är just det som
förenar den goetheanistiska vetenskapen med romantiken. Vi skall sammanfatta
några grundläggande föreställningar i Steiners tidiga vetenskapsyn – som samtidigt pekar på dess kontroversiella förutsättningar i förhållande till den moderna
vetenskapens ontologiska utgångspunkter.
Den skapande naturen. Naturen var ett kosmos, ett harmoniskt helt med ett
nätverk av ömsesidigt relaterade delar. Men man separerade inte en Gud som
införde en given ordning på en motsträvig materia. Naturen var inte endast en
produkt av Guds skapande utan var självskapande, den s.a.s. skapade sig själv. För
Goethe framstod Naturen som den mest fundamentala och odelbara arketypen
under vilken alla andra arketypiska fenomen kan inordnas. Naturen var, för Goethe, en slags agent som realiserade sig själv. Naturens ”handlingar” är ett sätt att
beskriva den generativa kraften som genomsyrar hela naturen, en universalistisk
princip vars lagbundenhet kan uppdagas med hjälp av de arketypiska fenomenen.
Naturen lagbundenhet är, på ett väsentligt sätt, organisk och inte mekanistisk – till
och med ”färgerna är ljusets (livets) gärningar”.184 En viktig förutsättning för denna organiska syn var att naturen temporaliserades och rörde sig från ett tidigare
stadium mot ett senare i motsats till föreställningen om en mekanistisk ordning
som skaparen hade skapat och därför var fulländad redan i begynnelsen och inte
krävde något inneboende utvecklingsmönster. Naturen som självskapande, organisk behövde en historia som förklarade naturens utvecklingsgång, t.ex. i form av
att individuella organismer rekapitulerade hela organismens utvecklingshistoria
genom sin egen ontogeniska utveckling.
Enhet i mångfalden. Den organiska naturen visade i form av grundläggande
organiska typer, ofta kallade arke- eller urtyper. Dessa arketyper var en slags förklarande instans till den ”interna teleologi” som den organiska naturen påvisar.
Inom den s.k. romantiska vetenskapen betraktade man naturens organiska typer
som ”intrinsikala”, reellt inneboende i den organiska naturen som en inre princip.
Få har gett detta immanenta arketypsbegrepp en mera utarbetad och detaljerad
redogörelse än just Goethe. Goethe använde begreppet i olika sammanhang: inom
184

Novalis skriver, i en uppsats från 1799, djupt inspirerad av Goethe att ljuset definitivt är handling – ljuset är som livet, en verkningsfull verkan – någonting som avslöjar
sig själv endast i samverkan med lämpliga förhållanden. Livet, liksom ljuset, är kapabel
till intensifiering och försvagande och gradvis negation (Novalis 1997, 114).
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botaniken påträffade han en arketypisk växt som alla växter uttrycker, inom zoologin ett parallellt arketypiskt djur och inom färgläran talade han om arketypiska
fenomen som vi måste betrakta som förklarande instanser till observationernas
mångfald. Goethes allmänna vetenskapliga orientering genomsyrades av övertygelsen att varhelst i naturen man finner ett ”helhetsfenomen” så bör det förstås
som ett utvidgat uttryck av en potentialitet som ligger som en kärna till grund
för detta fenomen. Denna potentialitet, eller urtyp, är därför identisk med det
essentiella fenomenet. Det essentiella fenomenet är alltså inte identisk med det individuella tinget utan pekar på det ”arketypiska”, den underliggande ideala enhet
som ligger bakom mångfalden av de individuella tingen.185 Genom en slags fenomenologisk attityd (i utvidgad bemärkelse) har människan tillgång till den enhet
som ligger till grund för Naturen.
Coincidentia Oppositorum. Naturen var ett helt som genomsyrades av antagonistiska krafter. Naturen kan därför ändamålsenligast beskrivas i termer av en
inneboende polaritet. Goethe, liksom Schellings Naturphilosophie, grundade sig
på föreställningen att alla naturens fenomen var en produkt av ett samspel mellan
motsatta principer. Men dessa principer kan inte, i sin tur, härledas från den newtonianska fysikens lagar om attraktions- eller repulsionskrafter. Istället är denna
”fysiska” polaritet ett uttryck för en mera allmän polaritet som sträcker sig bortom tröskeln för våra föreställningar. Det är i skärningspunkten av denna ”omedvetna” polaritet som naturen uppkommer. Varje naturens fenomen framträder
som ändligt och begränsat men är ett resultat av naturens oändliga produktivitet, en empirisk representation av ideal oändlighet. Varje naturprodukt är därför en slags symbol för någonting som överskrider vårt medvetande. Utmärkande
för Goethes dynamiska naturuppfattning var att polariteten genomtränger hela
tillvaron, såväl anden som materian.186 Goethes Gud är därför som en metafor
för den skapande processen som alltid skapar genom motsatser. Även människans vetenskapliga kunskapsprocess måste betraktas som ett samspel mellan
analys och syntes, på samma sätt som människans livsprocesser upprätthålls genom ut- och inandning. Vi möter denna polaritet i Goethes föreställningsvärld
förgrenad i olika skepnader: i urplantan som framträder i växtens rörelse mellan
utvidgning och sammandragning, i färglärans föreställning om färgernas väsen

185

se Pratt & Brook (1996). Ett annat sätt som Goethe uttrycker detta är hans tematisering av begreppen ”partikulärt” och ”universellt”. Goethe var övertygad om att det
partikulära och universella är intimt invävda i varandra. Därför var det faktiska och det
teoretiska inte någonting motsatt utan två uttryck för en och samma sak, en irreducibel
relation (se Cassirer 1978, 145).
186
Jfr William Blake i hans berömda dikt The Marriage of Heaven and Hell: ”Attraction
and Repulsion, Reason and Energy, Love and Hate, are necessary to Human existence.
From these contraries spring what the religious call Good and Evil” (se Kirschner 1996,
170).
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som ett samspel mellan ljus och mörker, i kulturens övervinnande av motsatta
krafter.187
Steigerung – naturens ständiga metamorfos. Begreppen metamorfos och stegring
[Steigerung] är centrala i Goethes organiska vetenskap och för tankarna till den
aristoteliska hierarkiska naturuppfattningen. Om universum består av en levande
kraft så utvecklas den genom olika grader och nivåer till allt högre organisatoriska mönster. Naturen är i en oupphörlig skapande process där naturens enskilda
delar eftersträvar att uppnå en större komplexitet och perfektion. Men Goethes
utvecklingsbegrepp var nära lierat med den framväxande biologiska vetenskapen. Goethes begrepp om stegring ligger bakom hans förställning om växternas
metamorfos liksom hela den organiska naturens formativa kraft (Bildungstrieb).
Även människan är en del av naturens skapande utvecklingsprocess. Många tänkare ur romantiken visade också ett stort intresse för teorier om embryogenesis
eller arternas utveckling som de ansåg som parallella och förankrade i en djupare utveckling av självet och naturen. Både livet i stort och människans själv
bär på en potential som eftersträvar att realisera sig själv. Människans levnadslopp är ett progressivt realiserande av sin inre potential. Människans ”själv” är en
metamorfos av samma princip som gör sig gällande inom utvecklingen av de lägre
organiska regionerna. När människan uttrycker sig själv, som ett expressivt subjekt,
så är det av samma natur som arketypen i den levande organismens [växtens eller
djurets] utveckling. Naturen blev för romantikens generation därför en central
källa för skapandet av jaget. Naturens och jagets skapande processer har samma
ursprung och skiljer sig därför bara i grad, inte i art. Genom att forska i naturens
inre drivkrafter lär sig människan likaledes om sina egna kreativa impulser.
Konstens betydelse. Konsten blev en stor inspirationskälla för den romantiska
generationen. På det filosofiska planet hade Kant formulerat en logisk likhet mellan teleologiska och estetiska omdömen. Denna upptäckt förvaltades vidare av romantikens naturfilosofer som ansåg att både vetenskapsmannen och konstnären
kan upphöja sig till att betrakta världen som en kreativ enhet. Samma enhet är
objektet för både vetenskapen och konsten. Den romantiska vetenskapsmannen
förutsatte därför att en mer eller mindre estetisk förståelse av helheten föregår
analysen av dess delar. Den outsägliga estetiska upplevelsen föregår och öppnar
väg för den vetenskapliga förståelsen. Både konsten och vetenskapen kräver därför
av dess utövare en slags kreativ fantasi. Naturens framträdande former betraktades som kreativa uttryck. Denna romantiska grundsyn länkades även till politiken
och etiken. Schiller hade, inspirerad av den kantianska filosofin, hävdat att vägen
till politisk frihet – moralisk frihet som respekterar den samhälleliga medborgarens autonomi – måste gå genom den estetiska erfarenheten. Även människans
187

I anslutning till sin färglära skriver Goethe att ”[t]rogna iakttagare av naturen måste, hur olika de annars än tänker, vara överens med varandra däri, att allt som syns,
allt som möter oss som fenomen, antingen måste antyda en ursprunglig dualitet, som
är mäktig en förening, eller en ursprunglig enhet, som skulle kunna bli dualitet, och
framträda på sådant vis. Att klyva det enade, att ena det klyvda, är naturens liv. Det är
den eviga systolen och diastolen, den eviga synkrisis och diakrisis, in- och utandningen
i den värld, där vi lever, väver och är.” Se Goethe (1979, 305).
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förmåga till etisk reflexion bygger på förmågan att förena människans olika krafter
till en enhet – i denna förening framträder konsten som en förebild.
Trots att Steiner, i sina ungdomsår, inte kan betraktas som en empiriskt orienterad
forskare var han intresserad av vetenskapliga frågeställningar. Men då närmast ur
en vetenskapsteoretisk horisont som liknar den romantiska naturfilosofins strävan att försöka syntetisera sin egen tids naturvetenskapliga landvinningar med det
andliga och religiösa livets erfarenheter. Den tidiga Steiner utvecklade ett vetenskapsideal som på samma gång var holistisk och monistisk. Men han stod i bjärt
opposition mot en metodologisk monism. Istället utmynnar hans grundsyn i en
slags metodologisk eller dynamisk pluralism. Man måste förstå de olika livsfärerna
(oorganisk – organisk – människan) som egna helheter och de kräver, metodologiskt sett, olika angreppssätt. Det ideella i tillvaron utvecklas, enligt Steiner, i olika
former och på olika nivåer: i naturlagar, i typen och i begreppen (se Steiner GA
2; jfr Lindenberg 1997, 189). På denna punkt är världen pluralistisk. Men på ett
djupare plan existerar det en enhet där naturens olika fenomen kan ses som transformationer av en och samma, ideala, process. Naturens olika arter är besläktade
genom sin inre natur och därmed uttryck för en och samma enhet. I en djupare
mening är världen därför monistisk. Som Steiner skriver, i anslutning till Goethes
naturvetenskapliga skrifter:
Han [Goethe] tänkte sig visserligen universum monistiskt, i form av en odelad enhet
– varifrån han ingalunda uteslöt människan; men därtill insåg han att vi inom denna
enhet kan särskilja olika nivåer som har sina egna lagbundenheter (GA 1, 117).188

Vi har i detta kapitel från olika synvinklar bekantat oss med den tidiga Steiners
återupprättande av Goethes vetenskapliga attityd, som samtidigt visat sig vara
ett återupprättande av vissa ontologiska föreställningar som genomsyrade den
romantiska naturfilosofin. Vi har också pekat på den kvalitativa och hierarkiska
natursynen hos den tidiga Steiner som ett led i den aristoteliska traditionen.189
Steiners antroposofi kan sägas bygga vidare på den aristoteliska indelningen av
naturen – men inbäddad i ett vidare sammanhang.190 Vi går inte i detta samman188

Er dachte sich das universum zwar in monistischer Weise als unentzweite Einheit
– von der er den Menschen durchaus nicht ausschloss – aber deshalb erkannte er doch
an, dass innerhalb dieser Einheit Stufen zu unterscheiden sind, die ihre eigenen Gesetze
haben.
189
Aristoteles gjorde sedan, som känt, en åtskillnad mellan olika former av liv. Det är
livet som gör att den del av naturen som har själ skiljer sig från en annan, icke-själslig,
del av naturen. Livets olika uttryck korresponderade med både människans själ och naturen: den vegetativa själen delar människan med växtriket, den sensitiva själen delar vi
med djurriket samt den rationella själen är endast förbehållen människan.
190
Inom antroposofin fördjupas dessa olika riken till översinnliga väsensled. Dessa
ingår i sin tur i ett komplext kosmologiskt sammanhang. Människan kan liksom fördjupa sin erfarenhet av de naturens olika riken genom att t.ex. tänka sig samtidigt och
bredvid varandra en bergskristall, en ros som just öppnar sin blomma samt ett uppskrämt rådjur (se Hemleben 1975, 107).
128

hang närmare in på denna omständighet men återkommer till det i avsnittet om
Waldorfpedagogiken. Men i den tidiga Steiners romantisk-pluralistiska vetenskapssyn möter vi en slags ”utvidgad” kunskapshorisont där naturen framträder
som organisk och kvalitativ mot en fond av en monistisk ontologi. Därmed kan
man betrakta Steiners tidiga romantiska vetenskapsbegrepp som en slags prototyp
för hans senare antroposofiska Geisteswissenschaft – och som en underliggande
strömning för Waldorfpedagogikens praktik.191

191

Vår analys av Steiners tidiga vetenskapsbegrepp ger också belägg för Lejons (1997,
26) påstående om att vissa filosofiska spörsmål som, under Steiners tidiga utveckling,
blev obesvarade senare blev ställda i ett nytt ljus inom den esoteriska traditionen.
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4. Den unga Steiner och människans
individuation: Skisser till en romantisk
utvecklingsberättelse
Naturphilosophie transforms our general picture of nature so that
the philosophical and even existential problems having to do with
freedom in a causal world simply cease to be problems. When we
come to see nature in this way, we ourselves become different and no
longer feel the unbridgeable alienation from nature that we, as moderns, have come to feel. A generation of Romantic poets gave voice
to the same sentiment (Pinkard 2002, 182).

Det föregående kapitlet hade för avsikt att ge en översiktlig framställning av den
goetheanistiska vetenskapen förenat med Rudolf Steiners systematiska strävan att
försöka återupprätta dess grundläggande principer. Genom Steiners hela omfattande produktion går det, som en röd tråd, en strävan att försvara en kunskapsteoretisk position som lyfter fram det ideala elementet som konstitutivt och reellt
existerande i människans kunskap om världen. Trovärdigheten i Steiners filosofiska ansats, och hela hans ontologi, kommer givetvis an på hur man skall förstå
denna ideala komponent av verkligheten. Vi har fått en hel del insyn i denna idealistiska vetenskapliga hållning, även ur ett kunskapsteoretiskt perspektiv, genom
att rikta vår uppmärksamhet mot den holistiska tradition som den goetheanistiska
vetenskapen representerade. Men vi har hittills varit ganska sparsamma med att
veckla ut de kunskapsteoretiska förutsättningar som ligger till grund för denna
vetenskapssyn.
I detta kapitel presenteras en läsning av Steiners tidiga filosofiska antropologi i
ljuset av en kunskaps- och bildningsteoretisk odyssé. Vi behandlar Steiners tidiga
kunskaps- och frihetsfilosofi som går som en röd tråd genom både hans Goethestudier (GA 1,2 och 6) och hans mera explicit utarbetade frihetsfilosofi (GA
3–4) från början av 1890-talet. Sett ur ett kunskapsteoretiskt perspektiv handlar
alla dessa verk om fördjupandet av en och samma strävan, nämligen att utstaka
en kunskapsteoretisk väg som utmynnar i en objektiv (och empirisk) idealism.
Genom att fokusera på Steiners centrala kunskapsteoretiska begrepp och föreställningar så försöker vi skapa en helhetsbild av de kunskapsteoretiska grunder han
bygger sin egen filosofiska åskådning på. Vi är intresserade av det sätt Steiner själv
behandlade de grundläggande kunskapsteoretiska grundproblemen, vilka frågor
han ställde sig och vilka svar han kom till. Om det förra kapitlet till en stor del
byggde på en slags ”rekonstruktion” och ett återupprättande av den goetheanistiska vetenskapen så behandlar detta kapitel en mera självständig sida av Steiners
tänkande.
Trots att Steiner kraftigt betonade den kunskapsteoretiska sidan i hans tidiga
tänkande stannar vi inte enbart kvar på det kunskapsteoretiska planet. Det ligger
också nära till hands att betrakta Steiners tidiga tänkande, och framför allt den
frihetsfilosofiska dimensionen av detta tänkande, i ljuset av en slags bildnings131

teori. Detta innebär en beskrivning av människans utvecklingsmöjligheter – en
berättelse om människan potentialitet. Vi vill alltså lyfta fram en slags implicit
bildningsteori hos den tidiga Steiner med hjälp av vissa idéhistoriska paralleller
och sammanhang.
4.1. Om bildningsbegreppet som en utvecklingsberättelse
Att tala om bildning avkräver oss givetvis en förklaring på vad begreppet bildning
egentligen står för. Det svenska ordet ”bildning” har sina rötter i det tyska begreppet Bildung, ett begrepp som är långt ifrån entydigt och därför blivit föremål
för olika tolkningar alltsedan dess moderna uppkomst under slutet av 1700-talet.
Bildningsbegreppet är egentligen inte anknutet till ett specifikt vetenskapsområde
utan framspringer ur den rent allmänna frågeställningen om gällande vad människan, till sitt väsen, är och kan bli. Detta begrepp har därför kanske haft sin naturligaste hemvist inom ramen för pedagogiska frågeställningar och teoribildningar.
Det finns en stark tradition inom det tyska språkområdet att betrakta bildningsbegreppet som ett övergripande begrepp i beskrivningen av människans människoblivande, dvs. människans helhetsmässiga utveckling som kännetecknas av såväl
kunskapsmässig, estetisk som moralisk reflexionsförmåga. Bildningens begrepp
visar sig alltså som någonting vidare än kunskapens eller inlärningens begrepp.
I bildningens begrepp finns det en slags ambivalens som pekar i två olika riktningar. Denna problematik har sitt upphov i om man skall tänka sig bildningsprocessen som en produkt av subjektets egna medvetna verksamhet eller som en
konsekvens av omgivande sociala förhållanden. Människans bildning har därför
kommit att betraktas ett slags förmedlingsförhållande mellan individen och hennes sociokulturella värld.192 Bildningens begrepp har också inom den moderna
pedagogiska vetenskapen kommit att betecknas som ett processbegrepp för att beteckna dess öppenhet i förhållande till olika pedagogiska verksamhetsbegrepp.193
Bildning syftar på ett ”blivande” som har tydliga analogier med den organiska
naturens utveckling, i form av ett förverkligande av en inneboende potentialitet.
Bildung är därför betraktats nära besläktat med antikens föreställning om naturen med begreppet physis. Bildningen har, liksom naturen, inget mål utanför sig
självt.
Bildningens begrepp betecknar därför en slags utvecklingsberättelse med en speciell holistisk och övergripande karaktär. Men denna holistiska karaktär, speciellt i
olika metafysiska versioner, har framstått som problematisk och närmast oförenlig
192

Denna förbindelse aktueliserar en klassisk pedagogisk paradox: Hur skall subjektet
(jaget) som strävar efter att frigöra sig från yttre bestämningar (icke-jaget) försona sig
med detta icke-jag som ändå är en nödvändig förutsättning för subjektets uppkomst?
(se Uljens 1998).
193
Pedagogiska verksamhetsbegrepp kännetecknas av att man kan hänvisa till en verksamhet eller handling som i princip har en aktör. De hänvisar ofta till ett uttalat mål
som människan medvetet genom sina handlingar försöker förverkliga. När man säger
att bildningen är ett processbegrepp så syftar man till det faktum att det handlar om en
process eller ett händelseförlopp som inte entydigt pekar på en aktör. Bildningens process, i likhet med socialisationsprocessen, kan därför inte beskrivas som en handling.
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med den moderna sekulariserade kulturen.194 Men vi har många pedagogiska och
filosofiska begrepp som är både svårdefinierade och, i en viss mening, vaga. Det
kan gälla begrepp som självförverkligande, emancipation, moralisk autonomi eller
autenticitet. Bildningens begrepp är nära släkting med dessa. En del har gått så långt
som att hävda att bildningsbegreppet egentligen kan förpassas till skrothögen eftersom dess meningsbärande innehåll förskingrats och vi är oförmögna att fastställa
en klar betydelse för detta ord.195 Oberoende av hur det förhåller sig med den saken
kan det vara heuristiskt att medvetandegöra något av bildningsbegreppets historiska
betingelser och därmed bli medveten om hur olika epistemologiska perspektiv gör
att det skiftar i färg beroende på det perspektiv man intar.
4.1.1. Några nedslag i bildningsbegreppets historiska betingelser
Man återknyter ofta till antikens Grekland på jakten efter historiska rötter till bildningens begrepp. I antikens begrepp om Paideia finner vi nämligen
en motsvarighet till det moderna bildningsbegreppet. Det är viktigt att komma ihåg att det grekiska människo- och samhällsidealet är genomsyrat av en slags
humanism där människoblivandet äger rum i förhållande till en allmängiltig ordning (Kosmos). Det är alltså inte, i första hand, fråga om en individualism där man
odlar individernas personliga böjelser och särdrag. Paideians yttersta syfte är inte
heller teoretisk kunskap som ett självändamål, utan ett slags medel för att bättre
kunna orientera sig mot det goda livet. Det kanske mest klassiska exempel på den
antika människans strävan till transformativ kunskap finner vi hos Platon. Platons uppfattning om själens enhet är en förutsättning för hans syn på människans
rationella hegemoni som det högsta goda. Tidigare (homeriska) beskrivningar av
människans själ har snarare varit en slags livsprincip, en livskraft som kommer utifrån och tar oss i besittning och sedan lämnar oss då kroppen dör. Platons transformation av själen till en harmonisk helhet bestående av hierarkiskt ordnade led
var begynnelsen till den internalisering som i under utvecklingens gång har lett till
det moderna begreppet om människans inre liv. Människan är kapabel till självbehärskning då den högre delen av själen (förnuftet) styr över de lägre regionerna
(viljan och känslan). Det goda livet kan lokaliseras i att förnuftet eller tanken kan
styra och härska över våra begär. Människan är god då hon förmår vara i harmoni
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Wolfgang Klafki, som en av de mest inflytelserika moderna bildningsteoretikerna
har argumenterat för att det alltid är nödvändigt för didaktiken att vara grundad i en
bildningsteori. Klafki tar sin bildningsteoretiska utgångspunkt i den klassiska bildningstradition som uppstod i slutet av 1700-talet men visar samtidigt hur den är problematisk och, på sina ställen, oförenlig med den moderna vetenskapen. Istället har
han utvecklat en kritisk-konstruktiv teori som ligger till grund för det moderna samhällets krav och tankesätt (se Klafki 1996).
195
t.ex. Masschelein & Ricken (2003, 139): “Bildung has long since lost the possibility
of functioning as a point of resistance and critical principle for analyzing the in which
we conduct our lives and the ways in which our conduct is itself conducted, i.e. the
ways we are governed and also govern ourselves (...) we should abandon the concept
of Bildung”.
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med sig själv (och sitt förnuft) – eller snarare då hennes själsliga delar står i ett
harmoniskt förhållande till varandra.196
Ett grundläggande drag i den antika kulturen, så som det framträdde bl.a. hos
Sokrates och Platon, var att människans natur inte kan reduceras till den faktiska
människa hon visar sig för oss utan människans sanna natur kan snarare liknas vid
det högre, ideala väsen som vi kan identifiera med hjälp av förnuftet, tänkandet.
Grekernas naturalism är därför, i första hand, inte en lära om vad människan är
utan vad människan bör (eller kan) vara. Människans förmåga att tillskriva sig
ideal och leva efter dessa är ett uttryck för människans högre natur och detta ideal
kan aldrig kausalt härledas ur verkligheten. En vacker beskrivning av Platons antropologi finner vi hos G. H. von Wright:
Det goda, eller människans ideala natur, kan inte definieras, eller för att använda
ett av Platons favoritord, mätas med tillhjälp av andra begrepp, därför att det goda
självt är det mått efter vilken vi bedömer alla moraliska företeelser. Det är överhuvud en illusion att tro att allt som kommer inom vår erfarenhetskrets skulle
kunna förklaras. Det måste också finnas något som man förklarar med: ett antal
utgångspunkter eller yttersta förklaringsgrunder. Platon anser att det goda är ett
sådant grundbegrepp. I det godas ljus rannsakar och bedömer vi oss själva (von
Wright 1994, 78–79).

Under hellenismen kom man att tala om människans cultura animi i en betydelse
som syftade på människans andligt-själsliga utveckling. Människans själ kan genom övningar och uppfostran förädlas och däremot förverkliga den inneboende
potentialitet som varje människa har. Denna föreställning om människans naturligt givna, ”helhetsmässiga”, utvecklingsmöjlighet löper som en röd tråd in i vår
egen tid. Detta grekisk-hellenistiska ideal utgör en central idéhistorisk strömning
som möter oss i det moderna bildningsbegreppet.
Men det är likaledes viktigt att också skönja det judiskt-kristna arvets stora
betydelse för vårt bildningsbegrepp. Den kristna traditionen har gett oss föreskrifter och vägledning i orienteringen mot det goda livet med en underliggande
förställning om Imago Dei, dvs. att människans mål är att leva i enlighet med de
kristna principerna och eftersträva att bli likt en bild av Gud. Människans gynnsamma utveckling sker i enlighet med en förebild, eller rentav som en direkt avbild av människans gudomliga bestämning. Den religiösa idén om Imago dei har
på ett genomgripande sätt påverkat uppfattningen om människans bestämning.
196

Människan förmåga till att övervinna sin ”lägre” natur ställdes redan hos Platon
som en övergripande norm för människans moraliska bestämning. Denna självbehärskning, eller förnuftsstyrda handlande, är något som vår själ i enlighet med sin
natur strävar efter analogt med kroppen strävan efter det jämviktstillstånd som kan
betecknas som hälsa. Utmärkande för denna grekiska föreställning om det goda livet
är att det alltid står i relation till en given ordning. Platons föreställning om förnuftet
är alltså substantiellt i den meningen att rationaliteten är kopplat till en given ordning.
För att upptäcka vår kapacitet till förnuftighet måste vi också kunna se denna ordning.
Därför är förnuftet inte någonting som äger rum endast inom oss själva utan är kopplat
till den större ordnade helheten som vi är en del av.
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Även det germanska begreppet Bildung, som härstammar från det gamla tyska
ordet bildinge (i betydelsen ”figurativ idé”), sträcker sig tillbaka till den tyska mysticismen där den, bl.a. av Jacob Böhme (1575–1624), fick en fördjupad metafysisk
innebörd (se Nordenbo 2002).197
En central riktning för den nya orienteringen av människans mål och bildning
som växte fram under den senare delen av 1700-talet var inspirerade av tankegångar som Jean-Jacques Rousseau (1712–1778) utvecklade i sina pedagogiska
och samhällsfilosofiska verk. Man kan läsa Rousseau som en kritik av att kyrkan
bestämmer målen för den pedagogiska verksamheten. Enligt Rousseau skall människans människoblivande, dvs. människans bildningsprocess, inte återföras på
en pedagogisk modell som utgår från en given uppfattning om människans mål
– och där man sedan genom undervisning försöker realisera och leva upp till dessa
bestämningar. Bildningsprocessen under medeltiden hade haft denna utformning
genom den tidens kristna världsbild och människosyn.198 Vid tiden före den moderna tidens inbrott hade man, strängt taget, inte några andra moraliska källor än
sådana det kristna samfundet stod för.199
Rousseau vände sig inte mot den kristna religionen som sådan, utan mot den
dominerande religiösa riktningen där den augustiniska uppfattningen om arvsynden stod i centrum för vår moraliska självuppfattning. Detta var ändå en radikal
brytning med den förhärskande kristna läran. För Rousseau stod inte källan till
moralisk utveckling och perfektion att finna i nåden, som den ortodoxa kristna
läran förkunnade, utan i naturen inom oss. Istället för att fokusera på ett utomvärldsligt mål riktade Rousseau uppmärksamheten mot människans natur och
den naturlighet som beledsagar människans utveckling från barndomen till vuxen.
Naturen är någonting ursprungligt gott som Rousseau liknade vid en röst inom
oss. Naturens ursprungliga impuls är rätt och riktig men vår fördärvade kultur gör
att vi förlorar kontakt med den.200
197

Gadamer (1986, 16) skriver att det inte är en slump att begreppet Bildung segrade
över den latinska motsvarigheten formatio. Det latinska begreppet saknar den speciella
ambivalenta betydelsen av bild, både som kopia [Nachbild] och förebild [Vorbild].
198
Grundkomponenterna är de samma ännu idag i många av de pedagogiska sammanhang där man bedriver en ”religiös” uppfostran.
199
Taylor använder i Sources of the Self begreppet ”troende epok” för en epok där alla
trovärdiga moraliska källor innefattar Gud (Taylor 1989, 311).
200
Rousseaus inledande ord från Emilé från 1762 uttrycker denna vändning: Allting är
gott som utgår från naturen men fördärvas i människans händer. Rousseaus naturalism måste läsas som en kritik mot den tidiga upplysningens ensidiga förnuftsanspråk.
För att få kontakt med naturens röst inom oss måste vår vilja, enligt Rousseau, också
få en kvalitativt ny riktning. Rousseau kunde inte förlikna sig med tanken att det enda
som vi behöver för att bli bättre människor är mera förnuft, ytterligare kunskap. Det är
inte människans förstånd som kvalitativt skiljer oss från djuren utan människans förmåga att med sin fria vilja reagera på sin omgivning. Det är därför en vantolkning att
se Rousseau som en proponent för någon slags primitivism där vi borde vrida tillbaka
tiden för att leva ett primitivare och ursprungligare liv. Istället fäste han uppmärksamhet på människans mångbottnade och icke-transparenta natur, den komplicerade
samverkan mellan människans inre natur och samhälleliga existensform. Rousseau
identifierade det goda med människans inneboende frihet där motiven för ens hand135

Den moderna bildningsteorin kan sägas ha sin begynnelse i denna erfarenhet
som Rousseau så kraftfullt uttryckte. Rousseau har också kommit att tydligt peka
på det problematiska förhållandet som råder mellan den individuella utvecklingen
och fostran till en samhällsmedborgare.201 Han kan därför, i enlighet med Taylors
tolkning, läsas som ”startpunkten för en transformation i den moderna kulturen
mot en djupare inre natur och en radikalare autonomi” (Taylor 1989, 363). I denna mening kan Rousseau ses som en slags prototyp för det framväxande moderna
bildningsbegreppet – en bildning som gradvis kom att lösgöra sig från kyrkans
makt och istället placerade människans bildningsprocess i skärningspunkten mellan människans natur och det omgivande samhället. Människans bildningsprocess framstår då som teleologiskt öppen och människan bestäms i allt högre grad
till ett väsen som medverkar till sin egen bestämning.
4.1.2. Bildning som övervinnandet av alienation
Trots dessa historiska ledtrådar kan man ändå anse bildningsbegreppet vara, i
den moderna betydelsen, en skapelse från det sena 1700-talet. Det förefaller råda
en allmän enighet om att startskottet för den moderna bestämningen av Bildungsbegreppet kan placeras i den kulturella förnyelseimpuls som allmänt kallas Sturm und
Drang-rörelsen under 1700-talets sista årtionden (se t.ex. Gadamer 1986; Buck 1984;
Bollnow 1987; Klafki 1996 eller Siljander 2002). Bildningsbegreppet kom att spela en
mycket central roll inom den klassiska tyska kulturens mycket produktiva fas som
sträcker sig ungefär från år 1770 fram till 1830. Kännetecknande för denna tidsperiod
är de talrika olika filosofiska och kulturella impulser som korsar och befruktar varandra – den sena upplysningens tankegångar som stöter mot filosofisk-pedagogisk
idealism, nyhumanism och underströmmar av romantik. Ur en bildningsteoretisk
synvinkel är denna period oerhört produktiv och har kommit att bli avgörande för
den teoretiska gestaltningen av det moderna bildningsbegreppet. Likväl har denna
tidsepok bidragit till att utveckla pedagogiken från en praxisform nära förbunden
med teologin till föremål för kritisk och samhällelig reflexion som småningom resulterade i utvecklandet av pedagogiken till en självständig vetenskap.202
lingar uppsöktes från människan själv. Frihet och moral är för Rousseau praktiskt taget
synonyma begrepp. Det är inte minst just denna moralfilosofiska position som gjort
honom så inflytelserik hos eftervärlden, och som fick en så diametralt motsatt tänkare
som Kant att hysa en så hög aktning för just Rousseau (se t.ex. Taylor 1989).
201
Cassirer (1945, 9) skriver att Rousseau i hela sitt väsen var en citoyen bien singulier.
Han stod ända från början i ett paradoxalt förhållande till samhället i det att han måste
fly från samhället för att kunna erbjuda det något ur sin egen personlighet. Detta tema
är också det bärande i fostran av Emilé: Emilé måste fostras utanför samhället för detta
var det enda sanna sättet att fostra honom för samhället.
202
Den pedagogiska vetenskapens grundare brukar allmänt betraktas vara Johann
Friedrich Herbart (1776–1841) som var efterträdare till Immanuel Kant i den filosofiska professuren i Königsberg. Man kan också betrakta den vetenskapliga pedagogikens
uppkomst i förhållande till när pedagogiken första gången fick en akademisk status i
form av en universitetsprofessur – dvs. år 1779 då den första professuren inrättades vid
Halles universitet.
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Günther Buck erbjuder i sin studie över det tyska humanistiska bildningsbegreppet Rückwege aus der Entfremdung (1984) en mångsidig bild av olika impulser som ligger till grund för bildningsbegreppets framväxt. En intressant, och ofta
förbisedd, aspekt av det nyhumanistiska bildningsbegreppet beskriver han som
en ”förlorad och återfunnen identitet” (Buck 1984, 156). Denna identitet, som
en försoning mellan det subjektiva och objektiva, är en av de drivande krafterna i
formuleringen av de bildningsteoretiska målsättningar som låg till grund för den
tyska nyhumanismen. Den negativa erfarenhet i form en slags förfelad identitet
där den moderna människan är liksom ”utanför sig själv” och inte ”överensstämmer med sig själv” formulerades, på ett icke-teleologiskt sätt, för första gången i
Rousseaus kulturkritik. Här är det viktigt att se Rousseau som en kritiker av en
förfelad identitet utan att ändå erbjuda ett program över hur man genom bildning skall övervinna denna brist (ibid.211). Istället är det den tyska receptionen
av Rousseau, bland företrädare för nyhumanism och romantik, som bygger upp
en metafysik kring bildningsbegreppet och människans möjligheter att övervinna
denna alienation. Man kan därför se Rousseau som ett startskott på en rörelse som
sträcker sig, via Hegel och Marx, in i vår egen tid.
Ett grundläggande drag i receptionen av Rousseau, som blev tongivande för det
tyska upplysningstänkandet, var att betona människans öppenhet. Föreställningen
att människan själv medverkar till sin egen bestämning fick en fördjupad innebörd
just under denna tid. Ett centralt begrepp, initierat av J. F. Herbart (1776–1841)
som uttrycker denna rörelse är begreppet bildbarhet [Bildsamkeit]. Bildbarheten
har en nära anknytning till det elementära faktum att betrakta människan som
stadd i förändring.203 Människan är på intet sätt en färdig varelse med förutbestämda dispositioner. Istället är människan just på denna punkt problematisk:
människan uppgår i ett avseende inte i naturens vanliga ordning – hon är ett ”inte
fastslaget djur”, som Nietzsche senare kom att beteckna människans särart.204

203

Herbarts pedagogiska tänkande, inte minst genom hans bildbarhetsbegrepp, har
gett upphov till en del moderna tolkningar av den klassiska bildningsteorin och ett
försök att uppspåra dess relevans även i dagens (sen)moderna samhälle. Ett sätt att
närma sig de bildningsteoretiska grundfrågornas komplexitet är att synliggöra de paradoxer som uppkommer i den klassiska bildningsteorin, som följande paradox som
uttryckts kärnfullt av Uljens (1998, 92): ”[M]an menar att det är nödvändigt att fostra
och undervisa för att människan skall bli fri och självständig i kulturellt avseende, men
samtidigt menar man att för att fostran överhuvudtaget skall vara möjlig måste man
utgå från att människan redan är fri i antropologiskt avseende, dvs. att hennes framtid inte är på förhand bestämd utan öppen, samt att individen ytterst genom sitt eget
handlande formar sitt liv.” En lösningsmodell till denna paradox är att se bildbarhetsbegreppet som ett förhållningssätt, en relationskategori. En sådan ”icke-affirmativ”
bildningsteori hävdar att människans utveckling inte är återförbar på vare sig hennes
egenskaper som individ (formella bildningsteorier) eller på företeelser utanför henne
som individ (materiella bildningsteorier) utan måste ses i ett interaktivt perspektiv.
Bildbarheten får varken vara reduktionistisk med avseende på människans natur eller
den rådande samhällsordningen (ibid.93).
204
citerat i Buck (1984, 141).
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Inom den tyska nyhumanistiska och romantiska tänkandet öppnade denna föreställning på människans förfelade identitet och principiella öppenhet samtidigt
vägen för en ny form av teleologi, en inre teleologi. I denna tradition ersattes den
naturliga teleologin, som såg bildningens mål i att leva i överensstämmelse med
en högre ordning, av en organisk syn på bildning och utveckling. Synen på människans individualitet fick en slags metafysisk tolkning i synen på dess utveckling
som någonting helt igenom organiskt – i motsats till Rousseaus mera historiska
orientering av individualiteten. Det tyska nyhumanistiska bildningsbegreppet
utvecklades genom en framväxande organisk föreställning på naturen och livet;
med Herders antropologi där mänsklighetens utveckling sågs i ett historiskt och
organistiskt sammanhang, med Goethes föreställning om naturens entelecheia,
med Blumenbachs biologiska begrepp om Bildungstreib samt med Wilhelm von
Humboldts föreställning om bildning i en direkt analogi med den organiska naturens utveckling, som en Selbststeigerung (se Buck 1984, 155). Den gemensamma
nämnaren för dessa nyskapande tankegångar var att uppmärksamheten riktades
mot naturens immanens, mot naturens inneboende krafter.
Man kan därför säga att en viktig aspekt av denna förskjutning var den romantiska idén om människans och naturens självrealisering. Ur denna jordmån växte
föreställningen om ett autonomt jag, en individualitet som inte följde naturens
mekanistiska lagar utan en slags ”högre” lagbundenhet. Jaget identifierades som
ett led i ett organiskt universum där varje person har en potential att progressivt
utveckla de anlag som ligger slumrande inom henne.
Som vi sett i anslutning till föregående kapitel betecknade begreppet Bildungstrieb
i den romantiska naturfilosofiska traditionen naturens självskapande kraft som
också människan är en del av. Naturen, liksom människan, innehåller självständiga och immanenta krafter som tränger sig fram till ytan för att realisera sina potentiella krafter. Människans personlighet kan därför betraktas som en del av hela
naturens realisering. Livet är egentligen en enda stor självrealiserande agent. Det
är intressant i detta sammanhang att uppmärksamma den likhet som föreligger
mellan naturens arketyper, som Goethe förstod dem, och realiseringen av människans ”jag”. Goethes föreställning om arketyp i naturen innefattar egentligen två
sidor: Det är dels en slags ”kärna” men samtidigt denna kärnas ”uttryck”. Varje
partikulärt uttryck avspeglade också någonting universellt. Dessa arketyper kan
endast realiseras genom de olika uttryck det får i naturens kreativa process. Den
romantiska föreställningen om självets realisering följer samma mönster. Människan har en ”kärna” (potentialitet) och människans ”jag” är realiserandet eller
uttrycket av denna kärna. Varje människa realiserar sin egen individualitet men i
denna individualisering representerar hon också någonting universellt (jfr Pratt &
Brook 1996). Bildungsbegreppet kan inom denna tradition inte förstås oberoende
av antagandet om en slags levande form som är verksam i den levande naturen.
Som vi har sett, i föregående kapitel, utgjorde Goethes morfologiska studier en
förebild för hela den romantiska naturfilosofiska rörelsen liksom för Steiners hela
tidiga orientering.
En ytterligare aspekt av denna kunskapsteoretiska transformation handlade
också om att man betraktade konsten som en förebild för människans högre
bildning. Schiller var en av de tongivande rösterna i detta avseende. Buck (1984,
138

212) skriver att Schillers Briefe über die ästhetische Erziehung des Menschen är den
grundtext, för en hel generation, som återupptog Rousseaus kulturkritik och behov att övervinna den motsättning den moderna människan befinner sig i. Som
vi redan såg, i anslutning till förra kapitlet (3.5.2), företrädde Schiller en uppfattning om att människans måste ställa sina olika grunddrifter mot varandra för att
kunna utveckla de mångfaldiga anlagen och därigenom uppnå en slags högre enhet, en verksamhet som han ansåg vara gemensam med konstnärlig aktivitet. För
den moderna människan gällde det, enligt Schiller, att upptäcka tidskaraktärens
ogynnsamma riktning och ”genom en högre konst åter framställa denna totalitet
[mellan natur och ande] i vår natur” (Schiller 1915, 43–47). Att utveckla människans karaktär handlar därför hos Schiller om att förena människans förnuft (form)
med hennes sinneserfarenheter (innehåll) på ett sätt där denna förening utmynnar
i en ”högre” förmåga, en slags estetisk och moralisk individualitet. Människans estetiska fostran handlar alltså, enligt Schiller, inte i första hand om att utveckla vår
personlighet genom att ta del av konstens produkter utan snarare om att kunna
skapa våra karaktärer och vårt liv till konstverk (i en vidare mening). Om människan har den skapande processen som förebild i sina livsyttringar har hon även
kapacitet att realisera sig själv (jfr Beiser 2003, 96). Denna ”romantiska” aspekt
av bildningsbegreppet placerar människans helhetsmässiga utveckling (hennes
Bildung) i centrum för hennes egen livsvärld. Människan nådde s.a.s. sin högsta
bestämning i den expressiva verksamheten och därför kom konsten, naturligt nog,
att betraktas som en slags förebild för realiseringen av människans natur. Livet och
konsten är analoga, de är två aspekter av samma sak.205
Gadamer (1986, 15ff) har påpekat att idén om bildningens begrepp var kanske 1700-talets största idé och denna idé är nära förbunden med den atmosfär
som humanvetenskaperna andades under 1800-talet. Detta även om man, enligt
Gadamer, var oförmögen att erbjuda denna idé ett klart epistemologiskt berättigande. Man kan nu säga att Steiners tidiga filosofi egentligen försöker erbjuda en
kunskapsteoretiskt argumenterad teori om människans kunskaps- och bildningsprocess – som tar sin avstamp i den tyska idealistiska och romantiska traditionen.
Dessa idéhistoriska kopplingar gör det möjligt för oss att läsa Steiners tidiga filosofi som en utvecklingsberättelse i ett större sammanhang.
För Steiner hade kunskapsteorin en mycket framträdande roll i hans beskrivning av vad som gör människan till människa och realiserandet av hennes utvecklingspotential. Steiner poängterar i sin Die Philosophie der Freiheit att frågan
om människans frihet leder till att först försöka besvara frågan om tänkandets ursprung och betydelse. Frågan om den mänskliga handlingens natur föregås alltså
av frågan om tänkandets natur (GA 4, 23–25). Genom förståelsen av människans
tänkande får vi en slags nyckel till vad människan är och hennes inre utvecklingspotential. Detta motiverar även oss att, i detta sammanhang, först försöka klarlägga vissa delar av Steiners kunskapsteoretiska förutsättningar innan vi ger oss i
kast med den frihetsfilosofiska dimensionen av hans tänkande.
205

jfr Hölderlin i hans dikt Fünf Epigramme från år 1799: ”Lern im Leben die Kunst,
im Kunstwerk lerne das Leben / Siehst du das eine recht, siehst du das andere auch“
(Hölderlin 1961).
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4.2. Steiner och kunskapens grundvalar
Vad som gör Steiners tidiga skrifter till filosofiska alster ligger i hans försök att
argumentera för en vetenskapskonception och världsåskådning i kraft av en ganska ingående kunskapsteoretisk argumentation. Detta har för senare försvarare av
den antroposofiska världsbilden givetvis haft den fördelen att de har kunnat finna
kunskapsteoretiska motiveringar till många av de kanske märkliga och mångförgrenade slutsatser som Steiners senare utvecklade, antroposofiska, Geisteswissenschaft postulerar. Steiners sätt att argumentera i sina tidiga skrifter följer på det
stora hela den klassiska filosofins krav att logiskt och stringent explicitgöra sina
egna förutsättningar och antaganden för att kommunikativt kunna argumentera
sin egen ståndpunkt i förhållande till samtida tankeströmningar. När man förflyttar sig till den antroposofiska litteraturen blir helhetsbilden mycket mera komplicerad – en slags ny teoretisk byggnad uppförs med begrepp som kommer in från
den esoteriska traditionen.
Den övergripande tonen i den unga Steiners litterära produktion ger läsaren
en känsla av att han utgår från ett systematiskt perspektiv, från en genomarbetad världsåskådning. Den starka förankringen i Goethes tänkande gör att det ligger något ”världsåskådningsmässigt” i hela hans argumentation. Faran med alla
världsåskådningsmässiga framställningar ligger i den ”okritiska potential” som den
genererar: Den sympatiska läsaren betraktar de underliggande filosofiska grundfrågorna som en gång för alla lösta och avklarade, som matematiska axiom på vars
grundbyggnad alla övriga utvecklingar får sin legitimering. Detta är värt att betona
denna aspekt för det förefaller finnas vissa dogmatiska drag i receptionshistorian
av Steiners kunskapsteori som har ett uttryck av att inte kritiskt problematisera de
kunskapsteoretiska fundamenten. Ett exempel av denna dogmatiska inställning
kan man läsa i förordet till en engelskspråkig utgåva av Steiners Die Philosophie
der Freiheit (GA 4):
Frihetens filosofi kan betraktas som det högsta målet [crowning achievement] för
hela 1800-talets filosofi. Den löser alla de problem, gällande kunskap och moral,
som filosofer har uppställt, reflekterat över, och slutligen lämnat obesvarade med
sammanfattningen ”vi kan aldrig veta” (Wilson 1964, x).

Det bör dock beaktas att ovanstående citat inte är av Steiner själv utan från en
hängiven anhängare av den holistiska filosofi som Steiner utvecklat. Det är tvivelaktigt om Steiner själv skulle ha uttryckt sig på detta sätt trots att hans filosofiska
argumentation har ”omnipotenta” drag. Begreppet omnipotens, med sina rötter i
den religiösa världen, syftar i detta sammanhang på tendensen att ge en slutgiltig
förklaring på varats ordning (i stil med ovanstående citat).206 Det är ändå viktigt
att läsa Steiners argumentation i förhållande till hans egen tid – han skrev under en
tid då den filosofiska och vetenskapliga kulturen var mindre fragmenterad än idag
vilket medförde ansatser till stora alltomsvepande teorier. För en modern tänkare
206

Turunen (1989) har riktat uppmärksamhet, i sin analys av Steiners tidiga tänkande
ur en psykologisk infallsvinkel, vid den omnipotenta dragen i Steiners tänkande
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kan Steiners filosofiska strävan därför framstå som omnipotent kanske redan i
kraft av dess monistiska anspråk som han delade med den romantiska generationen: Att skåda en enhet bakom mångfalden.
Kunskapsteorin (epistemologin) är ett centralt område inom den filosofiska
disciplinen som syftar till att undersöka frågeställningar kring människans kunskap; dess natur i form av betingelser, möjligheter och gränser. Man brukar allmänt betrakta kunskapsteorin som en slags vestibul för vetenskaplig forskning. Så
även för Steiner:
Kunskapsteorin bör vara all den vetenskapliga forskning som de övriga vetenskaperna, utan att forska i det, förutsätter: forskning i själva kunskapsprocessen. På
detta sätt har den en karaktär av filosofisk grundvetenskap. Först med hjälp av
den kan vi bli medvetna om värdet och betydelsen av de kunskaper som de övriga
vetenskaperna uppnått. I denna mening ger kunskapsteorin en grund för all vetenskaplig verksamhet (GA 3, 7; jfr även GA 1, 166–167).207

Både inom den klassiska och moderna filosofiska litteraturen hittar man olika
kunskapsteoretiska beskrivningar över vad som kännetecknar människans kunskapsprocess. Det är ändå viktigt att poängtera att människan inte nödvändigtvis
behöver kunskapsteoretiska reflexioner för att få kunskap om världen, lika lite
som vi behöver reflektera över människans anatomi för att kunna röra våra lemmar. Kunskapen blir till ett problem vid den punkt vi försöker redogöra för hur
människan, med hjälp av sitt medvetande och språk, kan får kunskap om en värld
som, till synes, finns bortom detta medvetande och språk. Människans kunskap
framstår alltså som relativt oproblematisk under två extrema betingelser. Om vi
betraktar kunskapsprocessen som ett slags frambringande av världen i vårt medvetande där innehållet av våra varseblivningar är restlöst subjektiva så hemfaller vi
till den ena ytterligheten. Denna position leder till en kunskapsteoretisk solipsism
i det att mina medvetandetillstånd är det enda jag kan ha kunskap om. På ett rent
principiellt plan kan vi, i detta fall, alltså inte ha säker kunskap om något annat än
våra privata sinnesförnimmelser. Den andra ytterligheten representeras av den s.k.
naiva realismens antagande om att hela världens innehåll är oss givna utan att vi
själva eller vårt tänkande har någon andel i denna process. Våra sinneserfarenheter ger oss en direkt och säker tillgång till verkligheten sådan den är i sig själv (jfr
Kallert 1960, 12).
Kunskapens klassiska definition härstammar från Platons analys av kunskapen
som en sann och välgrundad övertygelse. Kunskapsteorin är alltså nära förbunden
med sanningsproblemet, alltså med frågan hur man skall bestämma det sanna i
motsats till det falska. Inom den moderna epistemologin brukar man göra en åtskillnad mellan tre dominerande sanningsteorier: korrespondens-, koherensteo207

Die Erkenntnistheorie soll eine wissenschafliche Untersuchung desjenigen sein, was
alle übrigen Wissenschaften ungeprüft voraussetzen: des Erkennens selbst. Damit ist ihr
von vorherein der Charakter der philosophischen Fundamentalwissenschaft zugesprochen. Denn erst durch sie können wir erfahren, welchen Wert und welche Bedeutung
dir durch due anderen Wissenschaften gewonnenen Einsichten haben.
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rier och pragmatiska teorier om sanning.208 Steiners egen kunskapsteori kan inte
direkt anslutas till någon av dessa men, som vi skall påvisa i detta kapitel, finns
det ändå aspekter i Steiners kunskapsteori som föregriper diskussioner som haft
inflytande på 1900-talets filosofiska diskurs.
4.2.1. Steiners väg till en kunskapsteori: Kunskapens två stammar
I sina tidiga skrifter visar sig Steiner vara väl förtrogen med samtida kunskapsteoretiska strömningar, framför allt med den nykantianska kunskapsteorins dominerande ställning i hans egen tid.209 Detta bidrog till att hans egen filosofiska
verksamhet kan sägas utgöra en variant vars rötter vilar stadigt i den tyska idealismens jordmån. Detta släktskap visar sig i Steiners strävan att, likt Kant, utgå
från analysen av medvetandets natur. Kants ”kopernikanska” vändning i filosofin,
dvs. att vända uppmärksamheten från tingen till vårt medvetande om tingen var
även Steiners utgångspunkt. Men Steiner går, i ett visst avseende, ett steg längre än
Kant. Steiners hela kunskapsteoretiska ansats vilar nämligen på en slags fenomenlogisk beskrivning av människans tänkande. Det är en beskrivning av tänkandet
som en ”inre” erfarenhet.210 Därför utgör Steiners kunskapsteoretiska skrifter en
slags fenomenologi om tänkandet, en analys som gör anspråk på att klarlägga förhållandet mellan tanke- och sinnevärlden.211

208

Filosofin olika sanningsteorier försöker ge en förklaring om hur språket förhåller
sig till verkligheten. Korrespondensteorin för sanning postulerar att något är sant om det
svarar mot, eller stämmer överens, med det som det sägs vara. “Det finns ca 300 000
finlandssvenskar i Finland” är sant endast om utsagan stämmer överens med verkligheten. Denna teori ligger närmast vår spontana uppfattning om vad sanning är. Enligt
koherensteorin är en utsaga sann om den hänger ihop med ett redan godtaget system av
utsagor och inte motsäger dessa. En sats eller utsaga behöver inte bevisas som sann i sig
själv utan det räcker med att den får stöd av andra satser som vi redan accepterat som
sanna. Detta betyder att satserna eller utsagorna inte får motsäga varandra. Koherensteorin kallas också för sammanhangsteorin för att sanningen inte ligger i själva utsagan
utan i det sammanhängande systemet. Den pragmatiska sanningsteorin går ut på att en
utsaga kan betraktas som sann om den är funktionsduglig eller fruktbar. Om utsagan
går att använda utifrån vetenskapens eller livets synvinkel så är den sann. Sanningen,
liksom hela vårt språk, är enligt pragmatismen ett verktyg som i sista hand skall värderas efter hur användbart det tjänar våra syftemål.
209
Se litteraturlistan till Steiners doktorsavhandling Wahrheit und Wissenschaft (GA 3).
210
Steiner skriver i ett sammanhang att man ofta hänvisar till vissa förutbestämda förhållanden gällande tänkandet men praktiskt taget aldrig ”vandrar genom tänkandets
rike (…) för att se vad som finns där.” (GA 2, 67). Underrubriken till hans frihetsfilosofiska bok (GA 4) är på denna punkt mycket beskrivande: Seelische BeobachtungsResultate nach naturwissenschaftliche Methode.
211
Man kan läsa i Steiners självbiografi att förhållandet mellan tanke- och sinnesvärlden var ett alldeles grundläggande dilemma under hans ungdomsår och det blev en
viktig del för hans ”inre liv att spinna vidare på dessa funderingar och konsekvenserna
av dem” (GA 28, 40/Steiner 1981a, 55).
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Steiners första systematiska kunskapsteoretiska verk växer fram i förlängningen av sammanställningen av Goethes naturvetenskapliga verk. Efter att han slutfört de första delarna av hans kommentarer till Goethe-utgåvan kom han, som
tidigare framgått, ut med sin första egentliga separata publikation, Grundlinien
einer Erkenntnistheorie der Goetheschen Weltanschauung mit besonderer Rücksicht
auf Schiller (GA 2). I ett brev212 från publikationens utgivningsår skriver han att
han betraktar denna ovannämnda publikation som ett nödvändigt supplement till
hans introduktioner om Goethes naturvetenskapliga verk. I och med att det värdefulla i Goethes vetenskapliga arbeten, enligt Steiner, ligger i den åskådningsart
som beledsagar hans undersökningar så måste rättfärdigandet av denna art synliggöras i en kunskapsteori (GA 38, 134–135). I ett annat brev från samma tid, till
filosofen Eduard von Hartmann, skriver Steiner att ”trots att detta verk anknyter
till Goethe skall den i första hand betraktas som ett kunskapsteoretiskt verk och
endast sekundärt som ett bidrag till Goethelitteraturen” (ibid.145).213
Redan innan Steiner gav sig i kast med Goethes föreställningsvärld så relaterade han kunskapsteorins grundläggande förutsättningar till en dubbel relation:
dels till det som framträder för våra sinnen i rummet och dels till det som ordnar
världen till ett allmänt begreppsinnehåll. Steiner spinner egentligen vidare på en
av Kants stora upptäckter – att medvetandets struktur består av två grundläggande
element som kombineras i erfarenheten. Kant hade använt sig av en metafor av ett
träd med två stammar i beskrivningen av de grundbegrepp som styrde hans epistemologi. Kant utgick från att ”[d]et enda som förefaller vara nödvändigt (...) är
att det finns två stammar i mänsklig kunskap, sinnlighet och förstånd, vilka kanske
växer fram ur en gemensam, men för oss obekant rot: genom sinnligheten blir föremålen för oss givna, medan de tänks genom förståndet” (Kant 2003b, 108). Kant
pekade på den märkliga relation som existerar mellan kunskapens båda stammar.
Människans sinnlighet försätter oss i ett slags ”omedelbart förhållande” till tingen.
Människan har, genom sin sinnlighet, en mottaglighet för olika föreställningar
om världen. Genom tänkandet (och tänkandets begrepp) ställer vi oss däremot
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Till professor Max Koch (27.10.1886)
Eduard von Hartmann (1842–1906) var en av de få samtida filosofer som Steiner,
kunskapsteoretiskt, upplevde ett nära släktskap med. Steiner skriver att Hartmanns objektiva idealism egentligen står på samma grund som Goethes världsåskådning – där
idéer inte endast är en manifestation av människans medvetande utan snarare objektiva världsprinciper [Weltprinzip]. Det som, enligt Steiner, skiljde von Hartmann från
Goethe var upptagandet av Schopenhauers viljebegrepp som en formativ princip. Men
Steiner säger att detta viljemotiv inte ger något fruktbart tillägg till Hartmanns filosofi
(se Steiner GA 1, 229–236). Hartmann kom därför, enligt Steiner, att representera en
nykantianism som egentligen står i opposition till Goethes anda. I ett brevutkast från
1886 skriver Steiner att han skulle vilja spåra två utvecklingslinjer i det tyska tänkandet
från slutet av 1700-talet där den ena utvecklingslinjen (goetheanistiska) behandlas i hans
Grundlinien einer Erkenntnistheorie der Goetheschen Weltanschauung medan den andra
har förelöpare i nykantianismen med bl.a. Johannes Volkelt, Otto Liebmann och Eduard
von Hartmann (GA 38, 132). Även i hans självbiografi kan man läsa om de motstridiga
känslor som Hartmanns filosofi väckte hos honom (Steiner 1981a, 94–96).
213
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i en slags medierat förhållande till omvärlden. Våra erfarenheter eller omdömen
är därför kombinationer av dessa båda aspekter där den ena inte kan reduceras till
andra eller vice versa. Samtidigt som båda kan avskiljas från varandra så utgör de
också förutsättningen för varandra. Utan sinnesförnimmelser skulle inga objekt
kunna ges åt oss och utan förståelse skulle inga objekt kunna tänkas, eller som
Kant kraftfullt uttryckte det: Tänkande utan innehåll är tomma, åskådningar utan
begrepp är blinda (ibid.156).
Men Kant menade också att även om det existerade en gemensam ”rot” till vår
kunskapsprocess, till sinnligheten och tänkandet, så har vi inte tillgång till den. Vår
kunskap om omvärlden kan endast utgå från samspelet mellan dessa två stammar,
ett samspel som grundar sig på en receptiv förmåga att ta emot yttervärldens intryck
och en spontanitet som uttrycker sig genom vår begreppsförmåga. Men människans saknar, enligt Kant, den formen av kunskapsförmåga som skulle kunna göra
anspråk på att ha direkt tillträde till fenomenen som de är i sig. Som vi redan sett i
anslutning till föregående kapitel ledde Kants analys till att yttervärlden (den värld
vi möter med våra sinnen) är ett slags ”råstoff” som vår mentala organisation ordnar till ett sammanhängande helt med hjälp av allmängiltiga begreppsscheman, kategorier. Men dessa kategorier har inte samma status av objektiv verklighet som den
fysiska världen. De är endast uttryck för kunskapens möjlighetsbetingelser.
Trots att Steiner tar sin avstamp i Kants filosofi kritiserar han omgående den
moderna induktiva naturvetenskapen för att till sin teoretiska del influerats av den
begreppsbildning som allt sedan Kant varit förhärskande. Den moderna naturvetenskapens problem ligger, enligt Steiner, i att den betraktar våra allmänbegrepp,
tänkandets innehåll, som enbart yttervärldens derivat. Begrepp och lagbundenheter fungerar endast som förmedlare av kunskap från den verkliga världen. Detta
i sin tur gör att den aldrig kan bilda sig en riktig uppfattning om den mänskliga
erfarenhetens natur. Mot denna bakgrund kan man förstå att Steiner, i sitt kunskapsteoretiska projekt, ständigt återkommer till de mest elementära kunskapsteoretiska frågorna – till förhållandet mellan vårt tänkande, våra begrepp och förnimmelser. Vad innebär det att skapa tankar om verkligheten? Vad innebär det att
vilja ge en förklaring av världen med hjälp av tänkandet? (GA 2, 66) Vad uppnår
vi med att finna begreppsliga motsvarigheter till ett förlopp som vi iakttagit? (GA
4, 36) Dessa är givetvis grundläggande problemkomplex som i allra högsta grad
ännu i denna dag gör sig gällande inom filosofin.
Ett kännetecknande drag för Steiners kunskapsteori är alltså att den, i Kants
kölvatten, navigerar mellan två ytterligheter, mellan epistemologins ”Schylla och
Charybdis”. Detta är utgångspunkten för den kunskapsteoretiska riktning som
Steiner kom att fördjupa och filosofiskt argumentera för under 1800-talets två
sista årtionden. Vi skall i det följande fokusera på Steiners argumentering av kunskapens två stammar – som i sin tur pekar mot en gemensam rot, i likhet med
Kants tidiga efterträdare, Fichte, Schelling och Hegel.
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Stam #1: Den rena erfarenheten
Steiner inleder sin kunskapsteoretiska explikation i Grundlinien (GA 2) med att
härleda vår erfarenhet från ett tillstånd som han kallar den ”rena erfarenheten”
[reine Erfarhrung]. Den rena erfarenheten hänvisar till vårt möte med (om)världen
på ett sätt där vi fullständigt utesluter oss själva. Det är verkligheten sådan den möter våra sinnen innan våra sinnesintryck, på något sätt, har ordnats eller bearbetats
av vårt tänkande. Vi har inte någon annan andel i denna process än att våra sinnen
reagerar på de impulser som kommer till oss utifrån. Vår första aktivitet är således
vår sinnliga uppfattningsförmåga av verkligheten (GA 2, 32–33). Men detta första
”givna” gäller inte bara de yttre sensationerna av vår omvärld, det gäller likaså vårt
inre liv och våra tankar.
En känsla tränger sig fram hos mig på samma sätt som ett ljusintryck. Att jag för
det i en närmare relation till min egen personlighet är, i detta avseende, utan betydelse. Vi måste ännu gå vidare. Också själva tänkandet visar sig allra först som
en sak tillhörande erfarenheten [als Erfahrungssache]. Redan i det att vi utforskar
vårt tänkande sätter vi det mot oss själva och uppfattar dess första form som kommande fram från någonting obekant (ibid.34–35).214

Vi har inte någon andel i skapandet av den första formen som världen träder oss
tillmötes. Vi kan liksom inte göra annat än låta vår blick svepa över den mångfald
som möter oss. Allting som blir ett objekt för människans kunskap framträder,
enligt Steiner, i sin ursprungligaste form endast som sinnesdata, som en ren erfarenhet utan några begreppsliga samband. I denna form uppträder världen för oss
som ett mångfald av ting där ingenting framstår för oss som betydelsefullare än
någonting annat. Vi befinner oss på ett observationsstadium där världen egentligen framträder som en plan yta. Denna yta består visserligen av många avgränsade
delar men ingen del i denna yta höjer sig över någon annan del (GA 2, 36–37).
I det påföljande verket Wahrheit und Wissenschaft (GA 3) finner vi precis samma argumentering för kunskapsteorins grundläggande villkor som i Grundlinien.
Kunskapsteorins utgångspunkt, skriver Steiner, måste grundas i det som framträder för människan före denna erfarenhet på något sätt har medvetandegjorts.
Före kunskapsverksamheten uppträder ingenting i världsbilden som substans eller
accidens, ingenting som orsak eller verkan. Materians och andens, kroppens och
själens motsättning har ännu inte skapats. Men alla andra predikat måste hållas

214

Ein Gefühl drängt sich mir ebenso auf wie ein Lichteindruck. Dass ich es in nähere
beziehung zu meiner eigenen Personlichkeit bringe, ist in dieser Hinsicht ohne Belang.
Wir müssen noch weitergehen. Auch das Denken selbst erscheint uns zunächst als Erfahrungssache. Schon indem wir forschend an unser denken herantreten, setzen wir
es uns gegenüber, stellen wir uns seine erste Gestalt als von einem uns Unbekannten
kommend vor.
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borta från världsbilden som framträder på denna nivå. Den kan varken betraktas som verklighet eller villfarelse, subjektiv eller objektiv, tillfällig eller nödvändig
(GA 3, 32).215

Till detta omedelbart givna hör allting i vår erfarenhetssfär. Illusioner och hallucinationer uppträder på denna nivå som likvärdiga med andra delar av våra erfarenheter. Steiner benämner inte längre i Wahrheit und Wissenschaft denna sfär för
den ’rena erfarenheten’ utan har ersatt begreppet med att tala om den omedelbart
givna världsbilden [unmittelbar gegebene Weltbilde]. Han betonar också att denna
erfarenhet inte är någonting vi kan uppleva i vårt liv, det finns ingen gränslinje
som skiljer åt ett rent passivt förhållningssätt till den givna verkligheten från ett
reflekterande förhållande till världen.
Gränsen mellan den givna och den medvetandegjorda världen uppträder inte
som ett temporalt faktum i den mänskliga utvecklingen, utan gränsen måste dras
konstgjort. Detta kan igen göras vid vilken utvecklingsnivå som helst, förutsatt, att
vi på ett rätt sätt kan skilja åt det vi påträffar före vi blir medvetna, utan begreppsliga bestämningar, med det som kunskapsprocessen bearbetar av det föregående
(GA 3, 33–34).216

Nu kan man fråga sig vad man vinner på att försöka leda tillbaka människans kunskapsprocess till ett tillstånd som egentligen föregår denna kunskapsprocess? Man
kunde kanske invända mot Steiner att beskrivningen av en erfarenhet som återgår
till det oreflekterade också innebär att man avstår från att reflektera. Denna invändning menar att en återgång till det oreflekterade (pre-reflekterade) inte på
något sätt kan belysa eller förklara vår reflekterande verksamhet.217

215

Vor aller erkennenden Tätigkeit stellt sich im Weltbilde nichts als Substanz, nichts
als Akzidenz, nichts als Ursache oder Wirkung dar; die Gegensätze von Materie und
Geist, von leib und Seele sind noch nicht geschaffen. Aber auch jedes andere prädikat
müssen wir von dem auf dieser stufe festgehaltenen Weltbilde fernhalten. Es kann weder als wirklichkeit noch als Schein, weder als subjektiv noch als objektiv, weder als
zufällig noch als notwendig aufgefasst werden.
216
Die Grenze zwischen gegebenem und Erkanntem wird überhaubt mit keinem Augenblicke der menschlichen Entwicklung zusammenfallen, sondern sie muss künstlich
gezogen werden. Dies aber kann auf jeder Entwicklungsstufe geschehen, wenn wir nur
den Schnitt zwischen dem, was ohne gedankliche Bestimmung vor dem Erkennen an
uns herantritt, und dem, was durch letzeres erst daraus gemacht wird, richtig führen.
217
Hegge (1957) har påpekat att detta oreflekterade tillstånd i form av ett ”osammanhängande mångfald” uppfattas tillräckligt radikalt. Det finns liksom inga enskildheter
för alla dessa bestämningar är begreppsligt betingade. Därför är också det man vanligtvis kallar för ”iakttagelse” (eller varseblivning) till en stor del grundade i elementära
begreppsbestämmelseakter: Man kan inte bortse från denna begreppsform utan att
därmed också alla kvalitativa differenser försvinner (se Hegge 1957, 65).
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Steiners första kunskapsteoretiska steg har liknande motiv som den franska
fenomenologen Maurice Merleau-Pontys argumentering för varseblivningens primära ställning. Merleau-Ponty har påpekat att gäller det att vara på sin vakt för
att inte låta tänkandet svepa iväg med sig själv och låtsas vara okunnig om sina
ursprung. Med tänkandets hjälp kan man visserligen ”tänka” det oreflekterade
utan att direkt uppleva det.218 Varseblivning (som det oreflekterade givna) och
reflektion är två moment i kunskapsprocessen som förutsätter varandra. Men den
varseblivna världen är, enligt Merleau-Ponty, den bakgrund som alltid måste förutsättas för alla former av rationalitet, liksom allt värde och all existens (MerleauPonty 2004, 62).219
Steiner skriver i anslutning till detta omedelbart ”givna” att hans syfte varken är
att skildra den omedelbara världsbilden (rena erfarenheten) eller att beskriva dess
utmärkande drag utan snarare att leda den kunskapsteoretiska undersökningen
till den gränslinje där kunskapsverksamheten uppstår. Denna gräns kan alltså inte
upplevas som ett psykologiskt tillstånd utan endast påträffas rent begreppsligt,
dock så att begreppen inte har något kunskapsvärde i sig utan snarare en negativ
funktion – att utplåna allting som härrör från den medvetna uppfattningen och
leda till kunskapsprocessens början (GA 3, 34–35). Detta omedelbart givna tillstånd beskriver en erfarenhet som alltså egentligen bara kan bestämmas negativt,
dvs. genom en negation av vår kunskapsverksamhet. När vår kunskapsverksamhet
är i gång, som den i vanliga fall är, så upplever vi inte denna gränslinje.
Vi kan förstå Steiners strävan mot följande bakgrund: Om vi inte upptäcker att
det äger rum ett överskridande av den omedelbart givna världen så kan vi aldrig
heller förstå tänkandets roll i människans liv. En kunskapssyn som endast stöder
sig på iakttagelser och observationer kan betecknas som en slags naiv inställning

218

Merleau-Ponty skriver att ”det oreflekterade [givna] som man återgår till är inte
det före filosofin eller före reflektionen, utan det oreflekterade som har begripits och
erövrats av reflektionen. Varseblivningen lämnad till sig själv glömmer bort sig själv
och ignorerar vad den har uträttat” (Merleau-Ponty 2004, 70–71).
219
Merleau-Ponty fenomenologiska beskrivningar av varseblivningens erfarenhet
har sin grund i det problematiska förhållandet mellan det intellektuella och perceptuella medvetandet (se Merleau-Ponty 2004, 70). Enligt Merleau-Ponty ”rör det sig
inte om att reducera det mänskliga vetandet till förnimmandet utan om att övervara
detta vetandets födelse, att få det att bli lika förnimbart för oss som det förnimbara,
att återerövra det medvetande om rationaliteten som man förlorar om man tror att
den faller av sig själv, men som man tvärtom återfinner om man låter den framträda
mot en bakgrund av omänsklig natur” (ibid.78). Trots den aningen dubiösa termen
”omänsklig natur” kunde man säga att samma utgångspunkt gäller för Steiner. Men
Steiner använder ordet iakttagelse [Beobachtung] för att beskriva den icke-reflekterade,
spontana förmågan att ta emot sinnesintryck. Varseblivning [Wahrrnehmung] är för
Steiner ett vidare begrepp. I varseblivningen har det redan ägt rum en tolkad aktivitet.
De omedelbara förnimmelseobjekten som framträder i iakttagelsen kan kallas för varseblivning när ett medvetet subjekt har medvetandegjort dem. Man kan därför göra en
åtskillnad mellan dels, iakttagelsen som en process och dels, iakttagelsens objekt som
är en varseblivning (GA 4, 62).
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till världen. Den är naiv i den bemärkelsen att den tar verkligheten för given sådan den visar sig. Men denna naiva inställning till världen är inte intresserad av
hur den konstitueras. I stället utgår den från att vi får kunskap om den objektiva
och sanna verkligheten genom att ge en så noggrann beskrivning som möjligt av
de ”färdiga” iakttagna innehållen. Den objektiva verkligheten finns, för den naiva
realisten, redan utvikt framför oss när vi öppnar ögonen. Tänkande och begrepp
finns i detta fall endast till för att beskriva denna objektiva verklighet. Därför tillför
tänkandet inte verkligheten någonting; tänkandet består endast av abstraktioner
som betecknar iakttagelsernas gemensamma drag.
Nu menar Steiner att vi kan skapa oss en riktig uppfattning om kunskapsprocessens grundläggande villkor, som den naiva tron (att verkligheten består enbart
av vår varseblivning) förbiser, genom att leda tillbaka kunskapsverksamheten till
den gränslinje där den uppkommer. Att en mångfald av olika intryck visar sig
för våra sinnen kan, enligt Steiner, överhuvudtaget ännu inte betraktas som en
kunskapsprocess, endast som en förutsättning för kunskap. Tänkandet kan, enligt
Steiner, inte reduceras till sinnesförnimmelser. Sinnena kan inte erbjuda oss sammanhang, i form av en lagbunden ordning och kausal struktur.
Antag att jag har framför mig en vätska som jag låter koka upp. Först är den stilla,
sedan observerar jag bubblor varefter vätskan träder i rörelse för att slutligen övergå till ånga. Dessa är enskilda sinnesförnimmelser som följer på varandra. Hur jag
än vrider och vänder på saken så finner jag inga sammanhang mellan dessa fakta
om jag endast förblir kvar vid vad sinnena erbjuder mig (GA 2, 52).220

Hegel hade utgått från samma premisser: Hegel menade att när man exempelvis
ser på en bit vax som smälter under anbringande av en låga är allt som strängt
taget är givet i själva varseblivningen är individuella händelser som temporalt följer på varandra. Det finns alltså ingenting i själva perceptionen som fastställer ett
kausalt förhållande mellan händelserna, att lågan skulle vara orsaken till att vaxet
smälter (se Inwood 2002, 11; jfr Lindenberg 1997, 221). Steiner menar följaktligen,
i Hegels anda, att begreppen om orsak och verkan aldrig kan fås uteslutande från
själva iakttagelsen oberoende av hur många fall man iakttar. Iakttagelsen snarare
liksom utmanar [herausfordert] tänkandet och det är själva tänkandet som leder
oss till att ansluta en erfarenhet till en annan (GA 4, 59).
Steiners återgång till den ”rena” iakttagelsen handlar om att leda kunskapsteorin till den arkimediska punkt som gör den så förutsättningslös [voraussetzungslos]

220

Angenommen: Ich habe eine Flüssigkeit vor mir, die ich zum Sieden bringe. Dieselbe ist erst ruhig, dann sehe ich Dampfblasen aufstiegen, sie gerät in Bewegung, und
endlich geht sie in Dampfform über. Das sind einzelnen aufeinanderfolgenden Wahrnehmungen. Ich mag die Sache drehen und Wenden, wie ich will: Wenn ich dabei
stehenbleibe, was mir die Sinne liefern, so finde ich keinen Zusammenhang der Tatsachen.
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som möjligt.221 Men samtidigt pekar detta omedelbart givna tillstånd, i dess osammanhängande gestalt, på ett krav att övervinnas, på en slags vilja till kunskap (se
GA 1, 160; Kallert 1960, 32). Steiners utgångspunkt ligger i antagandet att om den
givna iakttagelsen (den rena erfarenheten som ovan beskrivits) vore den essentiella aspekten av vårt möte med verkligheten så är det omöjligt att se hur denna
kunskapsnivå överhuvudtaget kunde överskridas. Hur kan vi skapa oss någonting
som kan kallas kunskap av alla de ”isolerade” och osammanhängande förnimmelserna som möter våra sinnen på denna rena erfarenhetens nivå? Genom att leda
kunskapsprocessen tillbaka till den gräns där kunskapen uppstår vill alltså Steiner
synliggöra det förhållande som råder mellan kunskapens två stammar, sinnesförnimmelser och tänkande.222 För att uppnå kunskapens sfär måste vi övervinna det
som endast framträder för den ena stammen, genom våra sinnen, för att komma
till ett framträdande som har en högre form (GA 2, 51).

Stam #2: Tänkande
Tänkandet intar, enligt Steiner, en alldeles speciell position inom vår erfarenhetsvärld; den är en slags högre erfarenhet inom den omedelbara erfarenheten. Steiners kunskapsteoretiska analys försöker blottlägga denna högre erfarenhet, detta
överskridande, genom att försöka klargöra tänkandets roll och egenartade natur
i människans erfarenhetsvärld och hennes kunskapsprocess. Genom att ta sin utgångspunkt i erfarenheten av tänkandet möter man, enligt Steiner, också vetenskapens krav – att avvisa alla försök att introducera något till erfarenheten utifrån.
Detta ger Steiner en slags antimetafysisk utgångspunkt.
Steiner har, i sina tidiga verk, många rika fenomenologiska beskrivningar av
tänkandet som fenomen. Dessa beskrivningar utgör också utgångspunkten för
hans argumentering för något som han kallar ”tänkandets centrala roll i världsuppfattningens tjänst” (GA 4, 36). För att förstå tänkandets ursprung måste vi,

221

I detta projekt var Steiner i sin samtid givetvis inte ensam. Vi kan kontrastera Steiners inledande steg i sin kunskapsteori med t.ex. William James´ utgångspunkt i hans
The Principles of Psychology från 1890. När James behandlar medvetandets processer
så kritiserar han, i likhet med Steiner, att man skulle kunna beskriva medvetandet
uteslutande utgående från sinnesförnimmelser. James skriver att flesta böcker börjar
med sinnesförnimmelser [sensations], som det enklaste mentala sakförhållandet, och
framskrider syntetiskt att konstruera varje högre steg från de underliggande. Men det
är, enligt James, att överge den empiriska forskningsmetoden: ”Ingen har någonsin
isolerat en enkel sinnesförnimmelse” (James 1952, 146).
222
I anslutning till denna dikotomi skriver Steiner: ”Iakttagelse [Beobachtung] och
tänkande är utgångspunkterna för alla människans mentala [geistige] strävanden, såtillvida hon är medveten om dessa (…) Filosoferna utgår från mest olikartade grundläggande motsatspar: idé och verklighet, subjekt och objekt, fenomen och tinget-i-sig,
jag och icke-jag, idé och vilja, begrepp och materia, energi och stoff, medvetna och
omedvetna. Det låter sig ändå lätt påvisas att alla dessa motsättningar föregås av motsatsen mellan iakttagelse och tänkande, den motsats som är den viktigaste och närmaste för människan.” (GA 4, 37–38)
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enligt Steiner, leda tillbaka tänkandets verksamhet till det tillstånd som ovan beskrevs som den rena erfarenheten (det omedelbart givna). I det ’oordnade mångfald’ som utmärker den rena erfarenheten finner man, enligt Steiner, också det
element som leder oss bort från denna brist på sammanhang [Zusammenhangslosigkeit]. Detta element är tänkandet (se GA 2, 52–74; GA 3, 44–52; GA 4, 81–107).
Den form som tanken ursprungligen träder oss till mötes är densamma som resten av vår erfarenhetsvärld. Tänkandet är alltså någonting som tillhör ’det givnas’
område men är ändå samtidigt av en annan art än den övriga ’givna’ erfarenheten.
I temporalt avseende föregår alltså iakttagelsen [Beobachtung] vårt tänkande. Vi
påträffar nämligen vårt tänkande genom iakttagelse. Allting som kommer till vår
upplevelsekrets, alltså även tänkandet, kommer till oss först i form av iakttagelse
(GA 4, 38). Men Steiner menar att om vi fördomsfritt riktar vår uppmärksamhet
mot tänkandet så framgår det att det skiljer sig på en väsentlig punkt från alla andra iakttagelser. Steiner stöder sig en fenomenologisk beskrivning av hur tänkande
framträder för oss:
Vem som helst som fäster sin uppmärksamhet på denna punkt upptäcker att det
existerar en väsentlig skillnad mellan det sätt som vi blir medveten om ett yttre
framträdande av den sinnliga verkligheten – ja, eller även någon annan process
av vårt mentala liv – och det som vi blir medvetna om genom vårt eget tänkande.
I det förra fallet är vi absolut medvetna om att vi står inför ett redan färdigt ting:
färdigt såtillvida att det är ett framträdande utan att vi själva haft något bestämmande inflytande på dess tillkomst. Det är annorlunda med tänkandet. Det är endast vid första anblicken som det liknar resten av erfarenheten. När vi griper tag
i vilken tanke som helst så vet vi, trots den omedelbarhet som den inträder i vårt
medvetande, att vi är innerligt förbunden med det sätt som den uppkommer (GA
2, 56).223

Tänkandets process är förbunden med oss själva på ett annat sätt än blotta iakttagelsen. Att reflekterande betrakta tingen är inte något som äger rum utan vår egen
aktivitet. Tänkandet är, enligt Steiner, den del av kunskapsprocessens verksamhet
som producerar sitt eget innehåll (GA 3, 45). Men detta betyder inte att tänkandet
därför skulle vara någonting subjektivt eller arbiträrt. Steiner menar att det hör till
tänkandets väsen att man endast behöver hålla kvar tankarna i den omedelbara

223

Jedermann, der seine aufmerksamheit auf diesen Punkt richten, wird finden, dass
ein wesentlicher Unterschied zwischen der Art besteht, wie eine äussere erscheinung
der sinnenfälligen Wirklichkeit, ja selbst wie ein anderer Vorgang unseres Geisteslebens bewusst wird, und jener, wie wir unser eigenes denken gewahr werden. Im ersten
Fall sind wir uns bestimmt bewusst, dass wir einem fertigen Ding gegenübertreten;
fertig nämlich insoweit, als es Erscheinung geworden ist, ohne dass wir auf dieses Werden einen bestimmenden Einfluss ausgeübt haben. Anders ist das beim Denken. Das
erscheint nur für den ersten Augenblick der übrigen Erfahrung gleich. wenn wir irgendeinen Gedanken fassen, so wissen wir, bei aller Unmittelbarkeit, mit der er in unser
Bewusstsein eintritt, dass wir mit seiner Entstehungsweise innig verknüpft sind.
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form som den träder oss till mötes i den omedelbara erfarenheten så visar de sig
som lagmässiga karakteriseringar [gesetzmässige Bestimmungen] (GA 2, 52). Att
genomtränga världen med begrepp och idéer är att tänkande eller reflekterande
betrakta tingen. Mening och betydelse kommer in i världen genom vårt tänkande.
I denna mening kan man, som Dahlin (1992, 51), peka på att tänkandet utgör för
Steiner ”kunskapandets advent”.
I tänkandets möte med det omedelbart givna förändras alltså den första framträdande formens ”odifferentierade” samband till ett ordnat samband. Tänkandet
möter den givna världsbilden som en formskapande princip. Vi måste anlita tänkandet för att lösa den gåta som varseblivningen ger oss (se GA 1, 160).224 Den vilja
till kunskap som föds i människans möte med världen karakteriserar Steiner i ett
sammanhang så här:
När människan riktar blicken mot ett ting så uppkommer hos henne ett behov att
se mera än vad som möter henne i enbart iakttagelsen. Varifrån härstammar detta
behov? Endast därigenom att en inre upplevelse i själen känner sig stimulerad att
förenas med iakttagelsen. Så fort föreningen har genomförts så är också kunskapsbehovet tillfredställt. Viljan till kunskap är ett krav från den mänskliga naturen och
inte från tingen (GA 6, 67).225

Människans kunskapsbehov härstammar från den speciella konstitution människan har.226 Världen träder oss till mötes som sinnlighet och tänkande och det gäller,
enligt Steiner, att förstå detta samspel för att förstå själva kunskapsprocessen. Det
dynamiska samspel som råder mellan tänkande och sinnlighet kan spåras tillbaka
till det omedelbart, sinnligt, givna där det ursprungligen inte finns några detaljer

224

Detta medför att man måste göra en skillnad mellan varseblivningens faktiska innehåll och en ”ren” varseblivning (i Steiners betydelse). Om man tror att jorden är platt
så bygger det inte på en ”falsk” iakttagelse, tvärtom är det ju motiverat ur vår sinneserfarenhet att hålla fast vid att jorden är platt. Våra felaktiga föreställningar bygger snarare på ett falskt omdöme som har skapats på basen av iakttagelsen. Även om vi aldrig
konkret står framför världen av rena iakttagelseobjekt så upplever vi dem dock delvis.
Varje gång vi upplever något vi inte förstår så måste vi revidera våra begreppsbestämningar av världen med hjälp av vårt tänkande (jfr Hegge 1957, 62–63).
225
Wenn der Mensch den Blick auf ein Ding richtet, dann entsteht in ihm der Drang,
mehr zu sehen, als ihm in der Wahrnehmung entgegentritt. Und so weit dieser Drang
reicht, so weit reicht sein Erkenntnisbedürfnis. Woher stammt dieser Drang? Doch
nur davon, dass ein inneres Erlebnis sich in der Seele angeregt fühlt, mit der Wahrnehmung eine Verbindung einzugehen. Sobald die Verbindung vollzogen ist, ist auch das
erkenntnisbedürfnis befriedigt. Erkennen wollen ist eine Forderung der menschlichen
Natur und nicht der Dinge.
226
Om människan endast var en naturens skapelse och inte skapande på samma gång
skulle det inte falla henne in att rikta frågor om naturen. Människans liv kunde då
närmast beskrivas som Angelus Silesius ros: „Die Ros’ ist ohn warumb, sie blüthet,
weil sie blüthet / sie acht nicht ihrer selbst, fragt nicht, ob man sie sihet“ (se Steiner GA
30, 99).
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men det är tänkandet som anpassar de olika delarna i förhållande till varandra och
bestämmer på detta sätt slutligen konsekvenserna av detta förhållande. Tänkandets innehåll är inte isolerade fenomen utan bildar ett sammanhängande helt.227
Varje begrepp som vi har av ett speciellt fenomen är förbundet med den övriga
tankevärlden. Steiner menar att allt tänkande, även det vetenskapliga, består i att
hitta beröringspunkter mellan de olika begreppen samt i att låta ett begrepp framgå från ett annat (GA 2, 78–79). Genom att fenomenologiskt undersöka tänkandet
begränsar man sig till erfarenheten men finner ändå en slags inre lagbundenhet
inom erfarenheten. Detta kallar Steiner för tänkandets inre natur. Vår tankevärld
är likt en organism där varje partikulär tanke är ömsesidigt relaterad till det övriga
tankeinnehållet (se Kallert 1960, 39).
Nu är Steiners poäng att människans kunskap endast kan uppkomma genom
att tänkandet ”ordnar” våra sinnliga intryck och perceptioner till ett sammanhängande innehåll. Så här långt är Steiner egentligen en kantiansk filosof. Men
redan på följande punkt avviker han från Kant. Steiner menar nämligen att trots
att tänkandet placerar två olika betydelseinnehåll i ett ömsesidigt förhållande med
varandra så har det inte utifrån sig självt, dvs. subjektivt, bestämt innehållet av
detta förhållande. Tänkandet kan snarare sägas vänta på vad som framgår från
detta förhållande. Resultatet av detta förhållande utgör förståelsen av dessa delar.
All förståelse grundar sig på att människan för två (eller flera) grundkomponenter
av verkligheten i ett rätt förhållande med varandra och förstår vad som följer av
detta (GA 3, 47). Det är alltså, enligt Steiner, inte vår subjektiva organisation som
bestämmer över den ömsesidiga relationen mellan två faktorer, a och b, utan det
innehållsliga som a och b representerar. Det lagbundna förhållandet som tankens
objekt påvisar härstammar från tankens innehåll. Steiners kunskapssyn är därför
inte konstruktivistisk (kantiansk) i en betydelsen där vårt tänkande skapar en ordning i mångfalden som inte härrör från verkligheten själv.
För Steiner är tänkande och sinnlighet alltså komplementära. Den del av verkligheten som inte kan bli erfarenhet för det blotta sinnesväsendet är tillgängligt
för tänkandet. Sinnesperceptionen ger oss endast en sida av verkligheten, den
andra sidan av verkligheten får vi då vi förstår världen genom tänkandet. Tänkandet utgör alltså en verksamhet som överskrider det omedelbart givna och ger
tillgång till den ”osynliga” delen av verkligheten, den del av verkligheten som
förblir oupptäckt av iakttagelsen (GA 2, 76). Tänkandet är, för Steiner, ett slags
”organ” för människan som har förmågan att observera någonting högre än det
som erbjuds av sinnesiakttagelsen. Tänkandets uppgift är därför inte att upprepa
det sinnliga utan att tränga in i det som är dolt för sinnena. På detta sätt, menar
Steiner, att man kan betrakta tänkandet som något som omedelbart manifesterar
en fullständig lagbundenhet samtidigt som det är beroende av vår egen aktivitet.
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Steiner beskriver vår begreppsvärld som en mångfald av tankar som på ett komplicerat sätt är sammanvävda och organiskt förbundna med varandra. Alla delar är
relaterade till varandra och liksom existerar för varandra. Alla enskilda tankar är delar
av ett större helt som vi kallar vår begreppsvärld (se GA 2, 68–69).
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Tänkandet – som en slags ”högre erfarenhet i erfarenheten” – måste därför utgöra
utgångspunkten för kunskapsteorin: ”Det som framträder för sinnena och tänkandet står mot varandra i erfarenheten. Men den förra ger oss ingen upplysning
om dess egen natur [Wesen]; den senare däremot ger oss detta både med avseende
på sig själv och med avseende på det som framträder för sinnena” (GA 2, 59).
Denna utgångspunkt står givetvis i opposition med kantianismen på den väsentliga punkten att den lagbundna formen som världen framträder för oss inte
är ett resultat av vår egen mentala organisation. Människan tillskriver inte verkligheten en lagbunden ordning. Tvärtom, menar Steiner, att människan snarare
erbjuder ett tillfälle genom vilken tankeinnehållet kan utvecklas i enlighet med sin
egen natur. Denna syn leder till att man kan överge den allmänt förutfattade meningen om tänkandet som kunskapsprocessens subjektiva element (ibid.59–61).
Steiners tidiga filosofi genomsyrades därför av en analys av vårt tänkande som det
framträder i vår erfarenhet. Vi måste tänka över tänkandet för att på rätt sätt förstå
vår tillvaro.
4.2.2. Överskridandet av den subjektivistiska traditionen
Steiners naturfilosofiska orientering gjorde att han inte kunde omfatta en subjektivistisk utgångspunkt för sin kunskapsteori. Som vi har sett var Steiners primära måltavla i sin tidiga filosofi den kantianska filosofins problematiska dualism.
Denna dualism kunde övervinnas genom att fästa uppmärksamhet vid tänkandets
konstitutiva och universella natur. Steiner ställer, i Wahrheit und Wissenschaft (GA
3) från 1892, sin egen position också i förhållande till Johann Gottlieb Fichtes
(1762–1814) filosofi för att försöka tydliggöra att han inte heller vill hemfalla till
en idealism som tar sin utgångspunkt i subjektets verksamhet.
Fichte hade som målsättning att fullborda Kants kritiska filosofi genom att försöka lösa dess inneboende motsättningar. Och på många punkter ligger Steiners tidiga filosofi nära Fichtes kunskapsteori. Fichte sökte, liksom Steiner, en fast punkt
som kunde förklara kunskapsprocessens yttersta grund. De strävade båda efter att
överskrida den kantianska dualismen i den radikala reflexiva tradition som Kant
hade påbörjat. Genom att vända uppmärksamheten inåt mot medvetandets natur
kan vi blottlägga kunskapens nödvändiga betingelser. Kant hade menat att världen
träder oss till mötes på ett sätt där vi som subjekt (en enhet av erfarenheter) gör
omdömen om objekt (substanser som kausalt påverkar varandra i rummet och
tiden). Att skapa omdömen är en mänsklig verksamhet som förenar ett subjekt
med ett predikat och kan rent formellt betecknas som A=A. Nu menade Fichte att
för att denna proposition överhuvudtaget skall vara möjlig måste den basera sig på
en förmåga att ”sättas” (setzen). Distinktionen mellan subjekt och objekt är därför
egentligen inte en ursprunglig relation utan den är i grund och botten subjektivt
etablerad. Fichte finner den samlande och ursprungliga principen för varje kunskapsteori i förnuftets praktiska karaktär. Jagets skapande aktivitet ligger alltså ytterst till grund för kunskapsprocessen. I enlighet med hans egen terminologi vilar
inte kunskapens grundval på någonting givet, på något faktum (Tatsache), utan
på den underliggande aktiviteten som är en handling som bestämmer det givna
objektet för något (Tathandlung).
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Men ’jaget’, i detta sammanhang, bör förstås mot bakgrund av det transcendentala ”jagets” handling som hos Fichte är det första steget i kunskapsteorin som
överhuvudtaget möjliggör kunskap. Det oreducerbara, eller transcendentala, jaget
kan varken förstås som ett fenomenalt ting (kausalt fenomen) eller som ett ting i
sig själv, en (kantiansk) pre-existerande noumenal grund för medvetandet. Medvetandet är, enligt Fichte, grundat i en ursprunglig akt av självmedvetande – en
akt som inte kan fattas i medvetandet – i vilken jaget på ett absolut sätt ”sätter sig
självt”. Jaget är unikt i att det att ”blir till av sig själv” i en akt av ovillkorlig spontan
självmedvetenhet. Det finns inget ”vara” före akten. Självreflektion är dess vara,
för att tanke och objekt, aktör och produkt är ett och samma. Jaget har ingen existens utanför den själv-sättande akten som är självmedvetande.
Steiner skriver att Fichte var den av Kants efterträdare som klarast insåg
att vetenskapernas grundläggning måste ske genom en teori om medvetandet
och ”att Fichte faktiskt insåg att ’jaget’ måste utföra det som vi har hållit som
kunskapsteorins andra steg” (GA 3, 55). Men Steiner anser att Fichte samtidigt
låtit sig ledas för långt av det ”fria jaget” istället för att ta det ”reflekterande jaget” som utgångspunkt för sin kunskapsteori. Steiner menar att detta leder till
att allting egentligen har avklarats då vi har hittat jaget och Fichtes hela projekt
ter sig därför som en pedagogisk redogörelse där man har för avsikt ”att tydligt
synliggöra för läsaren den handling av jaget utan vilket jaget överhuvudtaget inte
skulle existera” (ibid.60). I och med att Fichte inte hade klart för sig vad som bestämmer jagets verksamhet kom han, enligt Steiner, till slutsatsen att jaget ”sätter sin egen existens”. Därför menar Steiner att ”om han [Fichte] hade utvecklat
kunskapens begrepp skulle han ha kommit fram till den rätta utgångspunkten
för kunskapsteorin: Jaget sätter kunskapsverksamheten [Das Ich setzt das erkennen]” (ibid.61).
Steiners utgår från att Fichtes ”jag” inte kan komma fram till något verkligt,
något bestämt, utan att förutsätta något som möjliggör ”jaget” att göra denna bestämning. Detta något är tänkandet (ibid. 64–65). En alldeles fundamental skillnad
mellan Steiner och Fichte uppkommer därför i frågan om vad som ”grundlägger”
kunskapsteorin. Fichte strävade efter att hitta en arkimedisk punkt i den aktivitet
där jaget s.a.s. ”sätter sig själv” och sin tillvaro medan Steiner placerar den kunskapsteoretiska utgångspunkten i föreningen mellan människans tänkande och
det omedelbart givna. För Steiner kan det därför aldrig vara fallet att jaget, eller
det subjektiva, är den fundamentala kategorin.
Tänkandet har, hos Steiner, samma dubbelnatur i människans tillvaro som
Fichtes transcendentala ”jag”. Båda fyller egentligen samma funktion. Tänkandet, för Steiner, är ett element som leder oss utanför oss själva till objektens värld.
Men samtidigt skiljer den mig från objekten i det att den bestämmer mig som ett
tänkande subjekt. Först tänkandet möjliggör människan att göra en åtskillnad
mellan subjekt och objekt. Därför är det, enligt Steiner, fel att betrakta tänkandet
som en enbart subjektiv verksamhet. Det är inte subjektet som skapar tänkandet
som ett instrument för sin strävan. Subjektiviteten kan inte föregå tänkandet.
Snarare är det tvärtom. I Die Philosophie der Freiheit kan vi läsa att subjektet inte
tänker för att det är ett subjekt utan det framstår för sig själv som ett subjekt för
att det kan tänka – vårt individuella subjekt lever på nåder hos tänkandet (GA 4,
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60–61). Bortom jaget eller subjektet kan vi alltså hitta den tänkande verksamheten som en grund till vår subjektivitet. Jaget är en nödvändig förutsättning för att
kunskapsprocessen skall äga rum men inte dess ursprungliga kategori (jfr GA 4,
118–119).
Steiners kritik av Fichte har samma motiv som Schelling hade i det han ansåg
Fichtes filosofi principiellt oförmögen att komma bakom jagets medvetna aktivitet. Schelling insisterade på att produktiviteten inte kan tillskrivas jaget. Jaget blir
snarare till i naturens skapande verksamhet. Schellings vändning från en transcendental filosofi till en Naturphilosophie tar sin utgångspunkt i en kritik mot Fichte.
Vårt självmedvetande är alltså en process som följer från naturens utveckling där
förnuftet framträder som en högre form av natur. Enligt Schelling opererar Fichtes filosofi alltid endast inom det medvetna subjektets sfär utan att fästa uppmärksamhet vid den process som producerar detta självmedvetande. Fichtes transcendentala filosofi är därför, enligt Schelling, endast ett resultat och inte fundamental
begynnelse (se Bowie 1993b, 57–58). Schelling och Steiner ser den moderna epistemologins subjektivistiska irrfärd just i oförmågan att förstå tänkandets ”organiska” natur. Fichte, liksom Kant, försummade nämligen insikten att människans
kognitiva verksamhet framträder som subjektiv endast så länge som man inte
upptäckt att naturen själv verkar genom denna verksamhet (jfr GA 6, 54).
Enligt Steiner var Fichte mycket nära att finna en adekvat kunskapsteoretisk
grund men halkade in i en subjektiv idealism då han inte förmådde rikta uppmärksamheten direkt mot själva kunskapsprocessen. Fichte hade, i sin Erste Einleitung in die Wissenschaftslehre från år 1797, gjort en åtskillnad mellan en idealistisk och dogmatisk förklaringsgrund av verkligheten. Enligt Fichte rör det sig om
”huruvida tingets självständighet skall uppoffras för jagets eller omvänt jagets för
tingets” (Fichte 1987, 30). Den yttersta grunden för skillnaden mellan idealisten
och dogmatikern, menar Fichte, att ligger i deras intresse för dem själva och är
därför ett slags val.228 Men Steiners egen kunskapsteoretiska analys ger vid handen
att det inte kan vara fråga om ett val (av det praktiska förnuftet) mellan dogmatism och idealism utan frågan måste lösas med tänkandets hjälp.
228

I denna argumentation återfinner vi också Fichtes klassiska postulat om att ”[v]ilken
filosofi man väljer beror sålunda på vad man är för en människa. Ett filosofiskt system
är nämligen inte ett dött gods, som man efter behag kan bortlägga eller upptaga, utan
det är besjälat genom själen hos den människa, som har det. En av naturen slapp eller genom andlig träldom, lärdomslyx och fåfänga förslappad och böjd karaktär skall
aldrig lyfta sig till idealismen” (Fichte 1987, 33). Medvetandets grundläggande struktur
var för Fichte liksom själv-hänvisande. Dogmatikerna hade, enligt Fichte, ännu inte
upphöjt sig till den fulla känslan av självständighet varför ”deras egen bild kastas emot
dem genom tingen såsom från en spegel (...) Den, som i själva verket är en produkt av
tingen, kan heller aldrig betrakta sig med andra ögon; och han har rätt, så länge han
blott talar om sig själv och sina likar” (ibid.32). Idealisternas tro på sig själv är däremot
mera omedelbar och det ”jag” som han/hon har och intresserar sig för liksom upphäver
den dogmatiska synen på verkligheten. Om människan vill bevara sin frihet väljer hon
idealismen. Förnuftighet och frihet står därför inte, hos Fichte, i ett motsatsförhållande
till varandra. Istället bör man betrakta dem som förutsättningar för varandras existens.
Endast ett väsen som är fritt kan och måste handla förnuftigt (se Schulz 1977, 9).
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[D]ogmatismen måste avstå från ”tinget i sig” liksom den subjektiva idealismen
måste avstå från ”jaget” som grundprincip ty först tänkandet kan på ett väsentligt
sätt bestämma deras förhållande. Varken ”tinget i sig” eller ”jaget” kan bestämmas
så att den ena härleds från den andra utan tänkandet måste bestämma bådas natur
och deras inbördes förhållande (GA 3, 69).229

Steiner menar att hans egen kunskapsteori gör rättvisa åt ensidiga former av både
empirism och rationalism i och med att de förenas på en högre nivå. Kunskapsteorin är empiristisk såtillvida att innehållslig kunskap om världen kan fås endast
i omedelbar beröring med världen, rationalistisk såtillvida att tänkandet är den
nödvändiga och enda förmedlaren av kunskap (ibid.70). Steiner menar ytterligare
att han etablerar en idealism som på samma gång är en realism. Men han skiljer sig
från de realister som utgår från att det skulle existera en yttre verklighet varifrån
vår erfarenhet uttömmande kan härledas. En sådan realism försummar faktumet
att vi endast kan förklara världen med hjälp av idéer (som alltså inte uttömmande
kan härledas från den yttre verkligheten). Å andra sidan motsätter sig Steiner det
drag i Fichtes idealism som hävdar att både våra föreställningar och världen är
subjektivt etablerade för att vi inte kan nå utöver sfären av vårt eget medvetande.
Då förbiser man att människans tänkande leder till det objektiva. Svårigheter i
att omfatta Steiners objektiva idealism grundar sig på att realisterna inte begriper
att det objektiva är en idé medan idealisterna inte begriper att idén är objektiv (GA
1, 181–182).
4.2.3. Tänkandets universella natur
Steiner förespråkade alltså en kunskapsteoretisk hållning där man distanserar sig
från, det som han kallar, den naiva realistens inställning till världen. Vår kunskapserfarenhet innehåller, på ett väsentligt sätt, någonting mer än vad våra sinnen kan
erbjuda. Detta ”någonting mer” ligger alltså i människans förmåga att tänka. Vad
den unga Steiner gör är egentligen en slags fenomenologisk beskrivning av tänkandets oumbärliga roll i vår tillvaro.230 Detta ligger i sin tur som grund för hans
omvärdering av den moderna kunskapsteorin.

229

Nach unserer Auseinandersetzungen muss der Dogmatismus sein ”Ding an sich”,
der subjektive Idealismus sein „Ich“ als Urprinzip fallen lassen, denn diese sind ihrem
gegenseitigen Verhältnis nach wesentlich erst im denken bestimmt. „Ding an sich“ und
„Ich“ sind nicht so zu bestimmen, dass man das eine von dem anderen ableitet, sondern beide müssen vom Denken aus nach ihrem Charakter und Verhältnis bestimmt
werden.
230
När Steiner närmar sig tänkandet gör han det med samma fenomenologiska öppenhet som Goethe hade gjort i sin vetenskapliga verksamhet. Man kunde måhända
säga att Steiner använder den goetheanistiska vetenskapens metod till att undersöka
människans kunskapsprocess, nämligen genom att fördjupa sig i tänkandets egen natur, som den vilar i sig självt, för att ställa denna natur i förhållande till vår erfarenhet.
Welburn (2004, 59) beskriver Steiners kunskapssyn som ett förhållande [relationship]
i vilket vi placerar oss själva.
156

Nu kan man inledningsvis givetvis fråga sig på vilka sätt vi får kunskap om
tänkandet, och dess funktion i vår tillvaro? I vår vardagliga tillvaro framstår tänkandet som ett alldeles grundläggande element i vårt liv. Vi kan knappast förneka att våra liv förlöper jämsides med tankar om detta liv. Men vi brukar ändå
bara undantagsvis rikta vår uppmärksamhet mot själva tänkandets process. Man
kan förmoda att vi därför vet väldigt lite om själva tänkandet, vad det egentligen består av. Genom den naturvetenskapligt orienterade förståelsehorisonten ligger det nära till hands att förstå tänkandet i den utsträckning den empiriska forskningen, närmast hjärnforskningen, kan belysa dess verksamhet. Men
om vi vore tvungna att förstå hjärnans funktion i detalj för att förstå tänkandet och övriga mentala processer så skulle mycket få personer förstå sig på vårt
mentala liv. Å andra sidan kan man, på en rent fenomenologisk nivå, påstå att vi
vet en hel massa om vårt mentala liv. Vi kan tänka på våra upplevelser och genomgår dagligen olika sinnestillstånd som, i sin tur, även ger oss, i viss utsträckning, en
förståelse för andra människors livsvärld (jfr Crane 2004, 47).
Den experimentella forskningen hade under Steiners tidiga verksamhetsår, mot
slutet av 1800-talet, alltmer börjat vinna terräng inom psykologin och kom också
att färga av sig på det kunskapsteoretiska planet. Eftersom Steiners kunskapsteori
var fast rotad i den idealistiska traditionen kunde den moderna vetenskapliga empirismen aldrig erbjuda honom trovärdiga förklaringsmodeller gällande tänkandets natur. För Steiner var det fullkomligt otänkbart att tänkandet, tankeverksamheten, endast kunde förstås som en evolutionens biprodukt. Det var likaledes helt
otänkbart för Steiner att man kunde förstå tänkandets väsen genom att utgå från
de fysiologiska processer som pågår i vår hjärna. Tänkande verksamheten pekar på
en, åtminstone i viss mån, autonom process:
När man vandrar på en mjuk markyta bildas fotavtryck på marken. Ingen skulle
påstå att jordmånens krafter, nerifrån, har fått till stånd avtrycken. Man anser att
dessa krafter inte haft del i uppkomsten av dessa spår. Lika lite anser den, som
fördomsfritt betraktar tänkandets verksamhet, att de spår som förekommer i den
kroppsliga organismen har en bestämmande andel i uppkomsten av det som framträder för tänkandet (GA 4, 152).231

Att ta människans tänkande som föremål för sin uppmärksamhet är, enligt Steiner, ett slags undantagstillstånd. Till tänkandets egenartade natur hör att människan förbiser själva tänkande processen då hon utövar det. Tänkandet som verksamhet är alltid i första hand är inriktad på det iakttagna objektet och inte på
den tänkande aktiviteten i sig, eller den tänkande personligheten (se GA 4, 40).
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Wer über einen erweichten Boden geht, dessen Fusspuren graben sich sich in den
Boden ein. Man wird nicht versucht sein, zu sagen, die Fusspurenformen seien von
Kräften den Bodens, von unten herauf, getrieben worden. Man wird diesen Kräften
keinen Anteil an dem Zustandekommen der Spurenformen zuschreiben. Ebensowenig
wird, wer die wesenheit des Denkens unbefangen beobachtet, den Spuren im Leibesorganismus an dieser wesenheit einen Anteil zuschreiben, die dadurch entstehen, dass
das Denken sein Erscheinen durch den Leib vorbereitet.
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Men iakttagelsen av själva tänkandet påvisar, enligt Steiner, att det är tankarnas
innehåll som är av betydelse i hur vi kopplar ihop de enskilda tankarna och begreppen med varandra. De olika tankarna förbinds inte med varandra på basen av
deras fysikaliska eller kemiska retningar. Därför behöver vi inte beskrivningar av
fysikaliska förlopp eller hänvisningar till hjärnfysiologin när vi vill förstå tänkandets processer. Den tänkande verksamheten är, enligt Steiner, ett fenomen som
endast stöder sig på sig själv (GA 4, 51). Människan frambringar tankebestämningarna från tankevärlden. Ingenting ”flyter” från det sinnliga objektet till detta
tankeinnehåll. Människan upptäcker, enligt Steiner, i det sinnliga objektet den
tanke som hon hämtar fram från sitt inre (jfr GA 2, 67).
Steiners liknar tänkandet vid ett organ som varseblir tankar, ett organ som
varseblir världens ideala innehåll (GA 1, 149–150; GA 2, 59–65). Vårt tänkande
består inte av förmågan att producera och förvara tankar, som man vanligtvis tror,
utan i förmågan att varsebli idéer. Det är, enligt Steiner, ingenting självmotsägande i att föreställa sig världens tankeinnehåll i grund och botten som en enhet.
Världens tankeinnehåll framträder då gemensam för alla människor vilket innebär
att vi borde överge den förutfattade meningen om att det finns lika många tankevärldar som det finns människor. Vårt individuella tänkande kan då förstås som
ett arbetande, av våra individuella personligheter, till ett världens tankecentrum.
Ur en sådan synvinkel är det, enligt Steiner, ändamålsenligt att jämföra en tänkare
med mekanikern: På samma sätt som den senare frambringar naturkrafter i ömsesidiga rörelser och därmed en ändamålsenlig aktivitet så låter tänkaren tankeelement framträda i ömsesidiga förhållanden och dessa, i sin tur, utvecklas till olika
tankesystem som utgör vår vetenskap (GA 2, 63–64). I tänkandet når vi därför,
enligt Steiner, till en punkt där vi ”inte längre är ett ’jag’, utan något som är mera
än ett ’jag’” (GA 4, 34).232
Denna föreställning vilar på föreställningen att människans tänkande avtäcker
en dimension av tillvaron som annars inte skulle framträda.233 Steiner menar nu
att tänkandet är relaterat till vårt medvetande på precis samma sätt som ljuset är
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Jämför med Schellings rörelse bortom subjektet: ”Det är inte jag som vet, utan snarare endast totaliteten (All) som vet i mig, om kunskapen som jag kallar min skall vara
en sann kunskap” (citerat i Bowie 1993, 61).
233
Denna föreställning kan väl jämföras med Schellings (och Goethes) syn på vetenskapliga experiment där varje experiment är en fråga adresserad till naturen som naturen är tvungen att svara på. Vetenskapliga experiment är därför en slags produktion
av naturliga fenomen, men inte i den meningen att vi producerar fenomenets existens
utan vi möjliggör att det kan framträda som någonting bestämt. Utan människans
egen verksamhet kan inte världen framträda som en värld av lagbundenheter (se Bowie 1993, 39–40).
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relaterat till ögat eller ljudet till örat.234 Genom tänkandet tar vi del av någonting
universellt som binder ihop mångfalden av olika fenomen till en enhet. Representationens gåta, som utgör en viktig del av den moderna kognitiva psykologin och
medvetandets filosofi, vilar hos Steiner på följande otidsenliga utgångspunkter,
dels (a) vi manifesterar, genom vår egen aktivitet, den ideala världen, och dels (b)
vad som uppkommer, genom vår egen aktivitet, vilar, trots allt, på sina egna lagar.

(a) Tänkande och språk
Steiner motsätter sig den allmänt utbredda kunskapsteoretiska uppfattningen om
att vårt tänkande och våra begrepp skulle kunna liknas vid en bild som vi avtecknar
av tingen, men där denna ”spegelbild” ändå är någonting tomt och innehållslöst i
sig själv. Han opponerar sig ytterligare mot att vår subjektiva och tomma begreppsvärld står i en kontrast mot våra iakttagelser som däremot är fyllda med innehåll och
färdigt karakteriserade. Denna föreställningsvärld ser han som en följd av den nominalistiska traditionens starka inflytande. Steiner ger i ett av sina filosofihistoriska
föredrag från den antroposofiska perioden en beskrivning av kantianismen som en
kulmination av den nominalistiska tradition som utvecklades under medeltiden.235
Kant drar, enligt Steiner, i hela sin filosofi de logiska konsekvenserna utifrån de
utgångspunkter som nominalismen företrädde (Steiner 1956).236 Vi skall se hur Steiners tidiga filosofi också kan läsas som en genomgående kritik av den nominalistiska
traditionen.
234

Steiner skriver i anslutning till detta att det inte skulle falla någon in att föreställa
sig färgen som någonting inpräntat i ögat och kvarblivande som om det tillhörde ögat.
Men med avseende på medvetandet och dess tankeförmåga är detta precis den förhärskande uppfattningen (GA 2, 94). Steiner menar att vi hemfaller till samma typ av
reduktionism när det gäller färger, toner som när det gäller tankar och idéer. Vi reducerar det innehållsliga till det som medierar innehållet: toner reduceras till våglängder,
värme till partiklars rörelse, idéer till hjärnverksamhet. Det är, enligt Steiner, fullkomligt upp-och-nervänt att tro att vi kan säga någonting om tankarnas innehåll genom att
jämföra dem med vilka fysiologiska spår de lämnar i organismen, på samma sätt som
vi kan belysa erfarenheten av den gröna färgen eller tonen D genom dess fysikaliska rörelser. Snarare måste vi förstå idéerna ur ett perspektiv där hjärnans fysiologi erbjuder
möjlighet för idéerna att förkroppsligas i en rumslig existens.
235
I dessa föredrag ger Steiner (1956) en intressant beskrivning av sin egen tidiga filosofi (och antroposofin som utgår från den) som på ett betydelsefullt sätt relaterad till
medeltidens thomististiska filosofi., dvs. den medeltida filosofiska strömningen som
speciellt utvecklades av Thomas av Aquino (1275–1350).
236
Nominalismen var ursprungligen en skolastisk beteckning på föreställningen att
allmänbegreppen inte har några motsvarigheter i den reella världen. I sin mest extrema form handlar det om att de fenomen vi betecknar med allmänbegrepp – t.ex.
människa, hus eller samhälle – inte strängt taget har någonting annat gemensamt än
att de faller under ett visst allmänbegrepp. Steiner ser den moderna attityden till kunskapsproblemet som liknande en människa som studerar vetets näringsvärde för att få
kunskap om vetets tillväxtprocess. Hon undersöker då endast något som äger rum vid
sidan om veteplantans aktuella och kontinuerliga ström av tillväxt. Nominalismen och
kantianismen uppstod, enligt Steiner, då de ställde kunskapsfrågan på detta sätt (se
Steiner 1956, 111–112).
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Steiners utgångspunkt är att människan, i sitt möte med världen, genom tänkandet framkallar begrepp och idéer med vars hjälp vi strukturerar världen till
ett harmoniskt helt (se GA 1, 169). Om vi skall förstå vad vi förnimmer så måste vår förnimmelse ha anslutit sig till ett bestämt begrepp. Vår tänkande eller reflekterande erfarenhet av världen är därmed helt och hållet är genomvävd av begrepp. Vår förmåga till en begreppslig tillvaro strukturerar världen till en helhet
i vår erfarenhetsvärld. Men begreppen skall inte, enligt Steiner, förstås som Kant
hade gjort. För Kant är begreppen abstrakta enheter med vars hjälp människans
förstånd [Verstand] sammanfattar mångfalden av naturens enskildheter, men som
inte har någonting att göra med den levande enhet, med naturens skapande enhet
varifrån dessa enskildheter egentligen härstammar. Steiner kritiserar därför Kant för
att hålla begreppen för subjektiva – för ”en död enhet som endast existerar i människan” (GA 6, 73).
Det finns en sida i Steiners tidiga tänkande som anspelar på att människans förmåga till begrepp, i anslutning till våra varsblivningar, ger henne tillträde till verkligheten (till världen som värld). I den mån människan kan framkalla begreppsliga idéer om världen har hon ett reflektivt förhållande till den. Föreställningen om
förnuftets och språkets identitet som har sina rötter i det grekiska logos-begreppet.
Denna föreställning hade också en stark ställning i de språkteorier som utgjorde
grunden för romantikens expressivistiska människosyn.237 Språkets konstitutiva
roll sågs som en följd av att språket helt enkelt inte kunde vara en uppfinning av
människan eftersom människans är människa endast i egenskap av sin språklighet. Språket öppnar världen för människan som människa. Språket är också ett
uttrycksmedel för ett visst sätt att se och uppleva världen. Därför kan det, i sträng
mening, inte finnas någon tanke utan språk.238 Språket får i detta fall inte tolkas
som endast en mental kapacitet som tillskriver världen mening eller ger verkligheten en lingvistisk form utan språket är ett universellt medium som ger tillgång till
världen som ”värld”. Som Taylor (1988, 29) har påpekat så bör man förstå denna
teori mot bakgrund av föreställningen att tanken liksom är oskiljaktig från sitt
medium i den meningen att tanken formas av sitt medium (av språket). Vi kan
alltså inte klart skilja en tankes innehåll från det som uttrycks i språket. De utgör
en och samma helhet.239
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J. G. Herder och Wilhelm von Humboldt var två tongivande tänkare på denna
punkt. Olika filosofiska aspekter av denna position och kopplingen med 1900-tals filosofi behandlats mångsidigt av Taylor (1989; 1995).
238
Denna föreställning lever vidare inom den ontologiska hermeneutikens tradition där
utgångspunkten är att världen blir ”närvarande” genom språket. Se Gadamer (1986).
239
Charles Taylor gör, i anslutning till Hegels filosofi, en intressant anmärkning då han
skriver att denna expressivistiska språkfilosofi kan ses som analog till den aristoteliska föreningen mellan materia och form. ”Medan den aristoteliska uppfattningen om relationen
mellan materia och form, eller hylomorfismen som den har kallats, ger en föreställning
om levande varelser hos vilka själen är oskiljaktig från kroppen, ger denna uttrycksteori
oss ett begrepp om tänkande varelser hos vilka tanken är oskiljaktig från sitt medium.
Den tar därmed upp just de funktioner – det rena tänkande, reflexionen, eftertanken
– som man skulle vara mest frestad att hänföra till ett okroppsligt medvetande och återför
dem till en förkroppsligad existens, till ett yttre mediums nödvändiga uttryck” (Taylor
1988, 30).
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Denna utgångspunkt har också stora implikationer för hur man uppfattar kunskapens genes, dess uppkomst och utveckling. Man kan därför föreställa sig att ett
barn lär sig sitt modersmål (det första språket) monistiskt, dvs. så att tingen i världen och språket går hand i hand.240 Detta innebär att barnen, i sin språkinlärning,
inte bara sätter ”namnlappar” på omvärldens objekt och deras meningsförhållanden. Snarare hävdar man att språket (modersmålet i detta fall) – och dess begrepp
– strukturerar vår förståelseförmåga av verkligheten och ger oss alltså tillgång till
ett slags verktyg som kan ställa de enskilda tingen i relation till varandra. Detta
leder till en syn där världen är given till oss som strukturerad i partikulära delar
(ting och relationer) som en slags text och människans kunskapsförmåga bygger på att kunna lära sig läsa denna text (jfr Kühlewind 1986, 30–31).241 Man kan
tänka sig att i samband med att människan växer in i ett språkligt samfund så får
hon tillgång till de distinktioner och relationer som detta partikulära samfund utgår ifrån. Språket är därför en slags gemensam kunskapsreservoar som människan
delar med alla andra medlemmar i sitt språkliga samfund.
Denna position förefaller att vara en konsekvens av Steiners tidiga kunskapsteori. På denna punkt är Steiner inte särskilt omodern. Men Steiner går ett steg
vidare. Han ställer också frågan om språkets och begreppens ursprung. Om begreppen inte bara är ljud och tecken som människan konstruerat för att bättre
handskas med världen, som nominalisterna förfäktar, så kan man fråga sig varifrån de kommer, hur de uppstår? Begreppen framträder, enligt Steiner, liksom
”organiskt” från tänkandets möte med omvärlden. Det kan inte reduceras till en
slags inre kopia av en yttre bild.
Med vilken rätt förklarar ni [naiva realister] världen för färdig utan tänkande?
Frambringar inte världen lika nödvändigt tänkande i människans huvud som
blommor i en växt? Plantera ett frö i jorden och det växer fram en rot och stam.
Det utvecklas till blad och blommor. Betrakta nu växten. Det ansluter sig i er
själ till ett visst begrepp. Varför hör detta begrepp mindre till hela växten än
vad bladet och blomman gör? Ni säger: Bladet och blomman finns där utan ett
240

Med detta ”hand i hand” eller monistiska sätt menar jag vad Heidegger pekar på
i samband med hans senare språkfilosofi, nämligen genom att utgå från en föreställning om att inga ting är där ordet saknas. I denna betydelse och med heideggerianskt
språkbruk ger endast ordet eller språket vara åt tinget. Genom språket upplåts därför
världen sina meningsrelationer och vara-struktur. Människan skulle, enligt Heidegger,
inte vara människa om hon inte oavbrutet, från alla håll och på olika sätt, skulle tala i
form av ett ”det är” som ändå oftast förblir outtalat (se Heidegger 1981).
241
Med avseende pä barnets språkinlärning framstår det därför en stor kvalitativ skillnad mellan att lära sig ett modersmål och ett påföljande språk. Kuhlewind menar att
inlärningen av ett andra språk är en dualistisk process för att vi redan har tillskrivit
världen mening genom vårt modersmål och därför lär oss mer eller mindre motsvarande uttryck i vårt andra språk. Det första språket skapar mening som sedan ”namnges” i det andra. Att tro att världen har en färdig mening som vi endast namnger, rent
nominalistiskt, härrör från vår kapacitet att översätta någonting som redan har en meningsstruktur. Men detta gäller alltså inte för modersmålet. Före vårt modersmål finns
det alltså, sträng taget, ingenting som kan namnges (Kühlewind 1986, 31).
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iakttagande subjekt; begreppet framträder först när människan varseblir växten.
Alldeles riktigt. Men blomman och bladen utvecklas i växten endast när det finns
jord dit man kan lägga fröet, och när det finns ljus och luft så att bladen och blommorna kan utvecklas. På ett motsvarande sätt uppkommer växtens begrepp när det
tänkande medvetandet möter växten (GA 4, 87–88).242

Vi måste förstå detta i förhållande till den organistiska traditionen som Steiner
utgick ifrån. Steiners kunskaps- och sanningsbegrepp är knutet till föreställningen
om att människan i sitt kunskapande förenar en yttre och inre sida till en helhet.
Tänkandet har en ”inre” natur och begreppen avtäcker denna natur i mötet med
den sinnliga verkligheten. Därför kan Steiner också säga att ”[d]et tankeinnehåll
som uppkommer inom oss [aus dem menschlichen Geiste] när vi konfronteras
med yttervärlden är sanning (...) Tingen talar till oss och vårt inre talar när vi
observerar tingen. Dessa två tal [Sprachen] härstammar från samma ursprungliga
form [Urwesen] och människan är kallad till att framkalla den ömsesidiga förståelsen mellan dem. I detta består vad man kallar för kunskap” (GA 1, 332–333).
Människan är som ett organ genom vilken naturen avslöjar sitt väsen. Människans språklighet måste, enligt Steiner, förstås mot denna helhet. Människans inre
värld är en del av världen som helhet och upphör att stå i ett motsatsförhållande
till den yttre världen när vi upptäcker att vår inre värld – vårt tänkande och våra
begrepp – korresponderar med de yttre tingen. Språklighet och tänkande är därför, för Steiner, oupplösligt förbundna med varandra. Vi kan alltså se att Steiner
förespråkar en begreppsrealism där människans språklighet är konstitutivt i den
meningen att den tillför verkligheten något som annars inte framträder.243 Men i
motsats till en radikal metafysisk begreppsrealism hävdar Steiner att begrepp om
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Mit welchem Rechte erklärt ihr die Welt für fertig, ohne das Denken? Bringt nicht
mit der gleichen Notwendigkeit die Welt das Denken im Kopfe des menschen hervor,
wie die Blüte an der Pflanze? Pflanzet ein Samenkorn in den Boden. Es tribt Wurzel
und Stengel. Es entfaltet sich zu Blättern und Blüten. Stellet die Pflanze euch selbst
gegenüber. Sie verbindet sich in eurer Seele mit einem bestimmten Begriffe. Warum
gehört dieser Begriff weniger zur ganzen Pflanze als Blatt und Blüte? Ihr saget: die Blätter und Blüten sind ohne ein wahrnehmendes Subjekt da; der Begriff erscheint erst,
wenn sich der Mensch der Pflanze gegenüberstellt. Ganz wohl. Aber auch Blüten und
Blätter entstehen an der Pflanze nur, wenn Erde da ist, in der Keim gelegt werden kann,
wenn Licht und Luft da sind, in denen sich Blätter und Blüten entfalten können. Gerade so entsteht der Begriff der Pflanze, wenn ein denkendes Bewusstsein an die Pflanze
herantritt
243
Alla former av nominalism står, på denna punkt, i bjärt kontrast till Steiners filosofi. I den moderna filosofin företräder pragmatismen ofta en explicit nominalistisk
hållning. William James uttryckte, utifrån den pragmatiska traditionen, någonting
paradigmatiskt i det han säger att vi måste komma ihåg att när vi talar om idéer eller
föreställningar så gör vi det endast symboliskt och det finns ingenting i naturen som
motsvarar våra ord: ”En permanent existerande ’idé’ eller ’föreställning’ som, med jämna
mellanrum, gör sitt framträdande framför medvetandets rampljus är ett lika mytologiskt
väsen som spader knekt” (James 1952, 153).
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världen (i form av kunskap) bara kan skapas i anknytning till reella varseblivningar. Människans begrepp och idéer är ett resultat av att världen avtäcker sig i människans reflekterande möte med världen som kräver människans egen aktivitet.244

(b) Från Verstand till Vernuft
En annan aspekt av tänkandets universella natur ligger inneboende i den idealistiska tolkningen av förnuftsbegreppet. Människans tänkande (eller reflexiva verksamhet) är inte någonting statiskt eller mekaniskt utan kan snarare liknas vid en
organisk process som avtäcker världens vara. Människans tänkande utgör en slags
dialektisk rörelse som innefattar olika nivåer. Det är även mot denna bakgrund
man måste förstå den rörelse mellan analys och syntes som visade sig så central
i den goetheanistiska vetenskapssynen. Å ena sidan skapar tänkandet en differentiering i varseblivningarnas mångfald genom att operera med olika begrepp
som har tydliga konturer. Denna aspekt kunde kallas tänkandets analytiska förmåga. Å andra sidan har tänkandet en egenskap att förena enskilda begrepp till ett
enhetlig helt, dvs. förmågan att kombinera enskilda varseblivningarna till helheter. Dessa båda förmågor hos tänkandet kan, enligt Steiner, beskrivas med hjälp
av den skillnad som man kan göra mellan begreppen förstånd [Verstand] och förnuft [Vernuft]. Kant hade utgått från att förståndet (eller intellektet) betraktade
världen utgående från isolerade och enskilda delar medan förnuftet däremot hade
förmågan att skåda idéer som band ihop de enskilda delarna till en helhet. Men
den enhet som skapades vilade inte, för Kant, på objektiva förhållanden; de var
subjektiva normer som hade funktionen att skapa ordning i vår kunskap. Idéerna
var, för Kant, endast regulativa, inte konstitutiva (se Kant 2003, §§77–78).
Steiner, som inte kunde godkänna att Kant betraktade idéerna som subjektiva
till sin natur, betraktade de kantianska idéerna endast som skenbilder, som illusioner (GA 2, 87). För Steiner pekar förnuftet mot något universellt, på ett sätt
som det hade gjort för Goethe, Schelling och Hegel. Förståndet är den förmåga
som den vetenskapliga penetreringen av världen förutsätter för att överhuvudtaget ge en bestämning åt de individuella tingen. Intellektets eller förståndets differentierande verksamhet skapar begrepp med skarpa och tydliga konturer och
är således en nödvändig förutsättning. Men, i sig, är inte förståndet kapabel att
överskrida denna differentierande process. Till det behövs förnuftets syntetiska
förmåga. Förnuftet har en förmåga att överskrida det som förståndet separerar
och påvisa att det bakom mångfalden existerar en inre enhet. Eftersom förståndets analytiska förmåga inte ser till den underliggande enheten så menar Steiner
244

Den verklighetsuppfattning man företräder påverkar givetvis hur man ser på språkets olika funktioner och betydelsenivåer – på skillnader mellan det bokstavliga och
metaforiska språket. Richard Rorty har påpekat att där metaforerna verkar irrelevanta
för positivisterna så förefaller det bokstavliga irrelevant för romantikerna. Positivisterna tror att språkets funktion är att representera en dold verklighet som ligger utanför
oss medan den senare tror att språkets funktion är att uttrycka en dold verklighet som
ligger inom oss (se Halliwell 1999, 6). Steiner skulle hävda att båda verkligheterna är
två sidor av en och samma helhet.
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att förståndets differentierande verksamhet ”är någonting som framkallas [Herbeigeführtes] konstgjort, ett nödvändigt mellanstadium [Durchgangspunkt] i vår
kunskapsprocess, men inte dess slutstadium. Den som förstår verkligheten endast
förståndsmässigt alienerar sig från den” (GA 2, 84).
Vi får, enligt Steiner, inte stanna upp vid den analytiska förmågan i och med
att den aldrig kan erbjuda ett sammanhang som varje fenomen alltid är en del av.
Därför behövs det syntetiska förnuftets sammanbindande verksamhet, den förmåga som leder tillbaka till den verklighet som intellektet separerade sig ifrån.
Steiner menar att alla begrepp som intellektet skapar – t.ex. orsak och verkan,
kropp och själ, idé och verklighet – är olika sätt att dela upp den enhetliga världen
i olika delar. Förnuftets syntetiska roll är däremot att söka efter ”en inre enhet i
mångfalden” och återgå till den enhetlighet som intellektet har separerat oss ifrån.
Den intellektuella förståndsverksamheten skapar begrepp medan den skapande
förnuftsverksamheten riktar sig till de idéer som sammanbinder de olika begreppen (se GA 1, 172). Enligt Steiner har den intellektuella verksamheten en oproportionellt sett större roll i hans samtida vetenskapliga värld än den senare. Den
goetheanistiska vetenskapens stora förtjänster handlar därför om att fördjupa den
intellektuella åskådningen med hjälp av förnuftet.245 Förnuftet liksom leder tillbaka människans kunskapsprocess till en odelad helhet.
Förnuftets förmåga att uppnå en enhet i mångfalden är alltså inte, för Steiner,
en teoretisk konstruktion som saknar motsvarighet i den objektiva verkligheten.
Istället är den en väsentlig del av den levande krets i vilken människan ingår. Steiner argumenterar, genom ett cirkelresonemang, på följande sätt: Om förnuftet
skulle konfronteras med någonting som absolut saknade naturen av en enhet, så
skulle den inte heller kunna skapa enheten utifrån sig självt. Men om förnuftet
möter en mångfald som tillåter att föras tillbaka på en enhet så gör den det också.
En sådan mångfald är världen av begrepp som formats av intellektet. Den enhet
som förnuftet tar som sitt objekt existerar före allt tänkande, före förnuftets ingripande. Men det existerar som potentialitet, inte som ett aktuellt fenomen (GA
2, 82–90).
Man kan närma sig Steiners distinktion mellan förstånd och förnuft mot den
platonska tradition som hade inspirerat den tidiga romantikens tänkare. Beiser
(2003) har argumenterat för hur den tidiga romantikens tänkare såg människans
reflektiva förmåga som någonting dubbelbottnat, som innefattande, dels, en diskursiv och, dels, en intuitiv förmåga. Människans förnuft är någonting mera än
bara vår förmåga att särskilja, skapa omdömen och dra slutsatser. Den har också
en förmåga att upptäcka helheter som inte kan ges den omedelbara sinneserfarenheten. Denna intuitiva förmåga kallades ofta för en intellektuell åskådning
245

Steiner menar också att bristen på en enhet kan utspela sig som en konflikt mellan intellektets kunskaper och människans hjärta (känsla). Följaktligen skriver han att
”[m]ånga personer vars tänkande inte utvecklats på ett sådant sätt att det skulle vara
möjligt för dem att med tänkandets hjälp uppnå en enhetlig världsåskådning som förstås med en fullständig begreppslig klarhet är de, likväl, kapabla att tränga in, med hjälp
av deras känsla, till världens inre harmoni som helhet. För dessa ger hjärtat vad den
vetenskapligt utbildade mottar från förnuftet” (GA 2, 85).
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(intellektuelle Anschauung). Denna intuitiva förnuftsförmåga är därför förutsättningen för holistiska förklaringsmodeller där man utgår från helheten; varje
enskild del får sin förklaring först i anslutning till denna helhet. Detta holistiska
förnuftsanspråk var också en viktig komponent i romantikens reaktion mot upplysningsfilosofins ”matematiska” förnuft. Vi har också sett vilken konstitutiv roll
den spelade i den goetheanistiska vetenskapen. Trots att ett intuitivt förnuftsbegrepp hade många olika betydelser kring sekelskiftet 1800 anser Beiser att den tidiga romantiken tolkade det på väsentligen ett platonskt sätt (Beiser 2003, 60).
Denna platonska tradition riktade sig mot naturen som helhet och betraktade alla
fenomen som beroende av dess ideala natur, dess underliggande helhet, tingens
logos (ibid.66)
Det är intressant i detta sammanhang att den tidiga Steiner ser sin egen (och
Goethes) kunskapsteori också i platonismens ljus. Steiner ser platonismens kärna
i ”övertygelsen att målsättningen för all kunskapssträvan måste grunda sig i tillägnandet av de idéer som upprätthåller och utgör grunden för världen” (GA 6, 28).
Platons distinktion mellan sinne- och idévärlden måste, enligt Steiner, endast betraktas som något som äger rum i förhållande till människans kunskapsakt. Platon visade, enligt Steiner, hur världen avtäcker sig från två olika håll. När Platon
ställde sinnevärlden som en ”lägre stående” värld i förhållande till idévärlden så
var det för att visa att ”sinnevärlden inte kan, taget för sig självt, tillskrivas som
verklighet” (ibid.). Frågan kvarstår dock om vilket förhållande som råder mellan
idéernas värld och sinnevärlden? Detta är, som vi har sett, den grundläggande frågan i hela Steiners tidiga filosofiska projekt, med utgångspunkten att det, strängt
taget, inte existerar en sinnevärld oberoende av idéer. Det är endast människans
specifika konstitution som gör henne kapabel att göra denna separering:
Endast människan kan för sig lösgöra idéerna från sinnesvärlden och därmed föreställa sig naturen som idélös (...) Den sunda mänskliga känslan lär oss hur skådandets [Anschauung] och tänkandets språk vid varje tillfälle förenas för att uppenbara den fulla verkligheten, något som de grubblande tänkarna inte beaktat.
I stället för att fästa uppmärksamhet vid det sätt som Naturen talar till människan
har de skapat konstgjorda begrepp om förhållandet mellan idévärlden och vår erfarenhet (GA 6, 29–30).246

Det har, enligt Steiner, inom loppet av den kristna kulturens utveckling skett en
omtolkning av platonismen där naturen och idéerna betraktas som åtskilda från
varandra vilket leder till att ”världen blir en ofullkomlig avspegling av en, i Gud
vilande, fullkomlig ideal värld” (ibid.31). Denna tolkning gör det också, enligt
Steiner, omöjligt att förstå Goethes utgångspunkter när han ”kände inom sig själv
246

Nur der Mensch kann für sich die Idee von der Sinneswelt lösen und so die Natur
ideenlos vorstellen (...) was das gesunde menschliche Empfinden in jedem Augenblicke
lehrt: wie die Sprache der Anschauung und des Denkens sich verbinden, um die volle
Wirklichkeit zu offenbaren, das wurde von den grübelnden Denkern nicht beachtet.
Statt hinzusehen, wie die Natur zu dem Menschen spricht, bildeten sir künstliche Begriffe über das Verhältnis von Ideenwelt und erfahrung aus.
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aktiviteten av idéernas verklighet medan han observerade och undersökte naturen
på sitt eget sätt; han kände att Naturen själv talade idéernas språk när själen öppnade sig för ett sådant språk” (ibid.33).
Vi kan se hur Steiners goetheanism pulserar av samma typ av platonska idealism som romantikens Naturphilosophie. Idéerna binder samman världen till ett
helt. Det är inte överraskande att den romantiska generationen betraktade det intuitiva tänkandet som, i första hand, en estetisk erfarenhet. Förebilden för denna
helhetsupplevelse finner man inom den konstnärliga verksamheten. Men denna
estetiska erfarenhet var i grund och botten samma natur som den organiska naturens kreativa processer. Även Steiner ansåg denna intuitiva dimension som den
högsta kunskapsformen som överskrider det diskursiva intellektets och förenar
våra perceptioner och idéer till en enhet.
När det [det intuitiva medvetandet] vänder sig själv till naturen förenar sig perception och idé omedelbart till en enhet. Båda ses som existerande i varandra och
uppfattas som en enhet. Det intuitiva medvetandet kan uppstiga till de mest universella sanningar, till de högsta abstraktioner: det omedelbara verkliga livet kan
ändå alltid uppfattas i detta tankeliv (ibid.60).247

För Steiner visar människans förmåga till Vernuft oss tillbaka till den förlorade
enheten med naturen. I ett sammanhang skriver Steiner att när människan frigjort
sig från naturen har någonting ändå blivit kvar i vårt eget väsen, och detta är vårt
tänkande. Genom detta naturväsen [Naturwesen] finner vi vägen tillbaka till det
förlorade sambandet (GA 4, 33). I tänkandet framkommer hos oss en kraft som
till sin natur är universell men som vi endast lär känna i oss själva, i periferin.
Tänkandet är det universella element som manifesterar sig i oss, i det partikulära,
men samtidigt binder ihop oss med hela den världens process. Enligt Steiner har
vi i tänkandet ett element som förenar vår individualitet med en helhet, någonting som överskrider den enskilda människan (GA 4, 93). Steiner menar alltså att
människan med hjälp av tänkandet kan nå fram till den helhet som föregår alla
enskildheter, ett projekt som har omisskännliga likheter med Hegels filosofi.

(c) Tänkande och Geist
Vi har sett att Steiner tillskriver tänkandet ett perspektiv som överskrider den
rent subjektiva sfären och inlemmar människan i en större helhet. Detta uni-

247

Wenn [der intuitive Geist] er sich der Natur zuwendet, vereinigen sich bei ihm
Wahrnehmung und Idee unmittelbar zu einer Einheit. Beide werden ineinander geschaut und als Ganzheit empfunden. Er kann zu den allgemeinsten Wahrheiten, zu
den höchsten Abstraktionen aufstiegen: das unmittelbar wirkliche Leben wird in seiner
Gedankenwelt immer zu erkennen sein
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versalitetsanspråk har nära anknytning till det klassiska Geist-begreppet.248 Den
tyska fenomenologen Max Scheler ger i sitt postumt utkomna verk Die Stellung
des Menschen im Kosmos från 1928 en liten historisk orientering av Geist-begreppet. Han utgår från att man inom den västerländska filosofins historia kan
skönja två olika traditioner som båda gör anspråk på en förklaringsmodell om
hur det andliga [geistige] i tillvaron realiseras. Å ena sidan kan man hänvisa till
en ”positiv” tradition, som kanske fick sitt högsta uttryck i antiken, där man föreställde sig det andliga som en fullkomligt autonom sfär. Den utgjorde i sin tur
källan till all form av energi och aktivitet i vår tillvaro. Den var analog med en
livsingjutande impuls som genomträngde hela universum. Anden behöver bara
möjligast lite motstånd för att kunna realisera sig själv. Å andra sidan finner man
en tradition, i form av en slags ”negativ” teori, som har gjort gällande att alla
former av människans andlig-mentala aktivitet (tänkande, moral, estetik etc.)
endast är möjliga som en konsekvens av att människan undertrycker sina biologiska och instinktiva impulser. Det andliga är då en slags sublimation av att våra
levnadsinstinkter har försvagats (Scheler 1930, 66ff).249 Scheler menade att hans
egen filosofiska antropologi (som den uttrycktes i hans Die Stellung des Menschen
im Kosmos) och hans syn på andens [Geist] konstitutiva natur inte direkt kan
förstås mot bakgrund av de två ovannämnda riktningarna. Och på denna punkt
har den intressanta paralleller med Steiner.
För Scheler var tillvarons andliga sfär något som aktualiseras endast hos människan. Geist kan varken reduceras eller förklaras utifrån det oorganiska eller
organiska utan motiverar människans handlingsliv från en andlig dimension.
Människan är en varelse där det andliga i människan liksom öppnar upp kognitiva, viljemässiga och emotionella intentioner. Det handlingscenter där detta
andliga framträder kallar Scheler för ”person”. Schelers filosofiska antropologi
har därför betecknats som personalism. Personen, i Schelers teori, utgör ett centrum där den individuella personen realiseras. Bakom den enhet som personen
(i Schelers terminologi) aktualiserar finns det en bakomliggande polaritet. Men
det är inte den klassiska cartesianska dualismen mellan kropp och medvetande.
Scheler utgår från att det psykiska och fysiska bör betraktas som två aspekter av
en och samma livsprocess som motsvaras av två olika sätt att observera och förklara detta fenomen. Men detta något som gör dessa olika observationer och som
248

Geist är ett klassiskt tyskt begrepp som alltid varit svåröversatt till andra språk. På
engelska har det blivit ”mind” eller ”spirit” beroende på sammanhanget. På svenska
har det i sin klassiska betydelse översatts med ande. Detta begrepp, som ännu hos Hegel och Nietzsche var ett samlande begrepp, har senare ofta dekonstruerats. Inom moderna hermeneutiska och pragmatiska riktningar har man konsekvent övergett den
kosmologiska betydelse som Geist-begreppet ännu hade inom den romantiska naturfilosofin och tyska idealismen (jfr Stegmaier W. 1997; Bernstein 1991 14).
249
Denna negativa teori har, enligt Scheler, moderna representanter i bl.a. Schopenhauer, Nietzsche och Freud. Scheler var tydligt influerad av Freuds psykologiska teorier
i att han gör driften till den grundläggande kategorin för livsimpulsen. Men samtidigt
motsätter sig Scheler kraftigt den naturalistiska tendensen i Freuds teorier, dvs. att man
skulle kunna förklara människans högre strävanden som en sublimation av de lägre drifterna.
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måste överskrida antitesen mellan kropp och själ pekar på något annat. Anden är
inte själv ett objektivt fenomen men den företräder något som ”objektiverar” allt
annat (ibid.96). I stället för den klassiska cartesianska dualismen möter vi en dualism på en högre nivå där liv [Drang] och ande [Geist] står mot varandra. Anden
förser livet med idéer, men endast livet är kapabelt att initiera och realisera den
andliga aktiviteten, från de enklaste handlingarna till uppnåendet av de största
andliga innehållen.
Den ena sidan, den grundläggande driften, strävar efter liv och utmynnar
alltid i en slags utplåning. Den andra sidan, i form av ande, strävar däremot efter
en gränslös fullhet. Men när de båda möts kan de betyda något för varandra. I
människan äger just denna förening rum, men aldrig på ett sätt som är förutbestämt, det är alltid fråga om en kreativ händelse och rotad i en unik personlig
öppenhet (jfr Luther 1974, 21). Att realisera personen genom att fördjupa förhållandet mellan Geist och Drang är, för Scheler, målet för människans tillväxt
som människa.
För Scheler framträder andligheten hos människan i form av en aktualisering
och en närvaro som inte kan reduceras till någon vital drift eller kraft. Därför kan
inte Schelers position betraktas i form av en klassisk vitalism, på samma grunder
som Steiner och Goethe inte heller ansåg sig företräda en vitalistisk position (jfr
3.3.2.4.2.). Anden möjliggör, enligt Scheler, något i människan (hos personen)
som egentligen står i motsats till den rena driften. Detta något är en viss öppenhet, frihet och vara. Därför lever människan i egenskap av att hon är en person i
en slags transcendens. Alla människans medvetna strävanden måste ses mot bakgrund av denna öppenhet. Denna dynamiska relation mellan den grundläggande
driften och anden möjliggör, för Scheler, en öppenhet som, i sin tur, möjliggör
en orientering gentemot realiserandet av högre värden. Vad som, enligt Scheler,
ligger bakom hela denna dynamiska rörelse, den funktionella relationen mellan
ande och drift där personen och de högre värdena realiseras, är uttryck för en
ursprunglig kärlek. Det är en kärlek som är obetingad, fri och spontan. I den mån
människan realiserar värden som härrör från anden så förverkligas också det Gudomliga (Gud) i vår tillvaro (ibid.105–113).250
På denna punkt kan man se Steiners och Schelers antropologier mötas. Schelers Geist fyller egentligen samma funktion som (det intuitiva) tänkandet har för
Steiner. För Steiner är tänkande en aktivitet, som endast är förbehållen människan, och som i grunden vilar i sig själv. I att ta tänkandet som föremål för vår
uppmärksamhet kan vi, enligt Steiner, liksom påträffa det andliga i den form som
framträder närmast människan. Och när vi iakttar tänkandet så lever vi i det omedelbart andliga, i ett väsensliv [Wesensleben] som bär sig självt (GA 4, 149–150).
Steiner gör inte en analogi mellan kärlek och tänkande i sina tidigaste skrifter men
250

Scheler ser kärleken som den essentiella drivande kraften i människans strävan efter
högre värden. Schelers centrala begrepp ordo amoris betyder bokstavligen ’kärlekens
ordning’. Även om Schelers tänkande genomgick många olika vändningar kan man se
en grundströmning genom hela hans tänkande: före människan är en tänkande varelse
(ens cogitans) eller viljande varelse (ens volens) så är hon en älskande varelse (ens volens)
(se Puolimatka 2005).
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i supplementet till Die Philosophie der Freiheit (GA 4) från 1918 skriver Steiner att
svårigheten med att förstå tänkandets andliga natur hänger samman med svårigheten att få liv i tänkandet. Tänkandets rika element är, enligt Steiner, beroende av
att det är kärlekens kraft i dess andliga form (ibid.148). I en viss mening kan man
därför säga att det andliga, för både Scheler och Steiner, alltid öppnar sig i förhållande till det konkreta livet. Det är inte en bakomliggande teoretisk och hypotetisk
konstruktion utan syftar till något som konkretiseras i människans levda liv.
En annan aspekt av Steiners tidiga Geist-begrepp finner vi i hans förhållande
till Hegel. Vi har, som känt, ett helt filosofiskt system kring begreppet Geist i Hegels tänkande. Och Steiner bekänner sig till den hegelianska traditionen redan i
att sammankoppla tänkande med Geist: ”Det är tänkandet som gör människan
till människa och det är först tänkandet som gör själen (som också djuret har) till
en ande [Geist]” (GA 4, 24). För Hegel framstod Geist som det ”verkliga”, som
det högsta varat som allting annat är beroende av. Hegel, liksom Steiner, tog sin
utgångspunkt i den begreppsliga tillvaro som öppnar världen för människan. Att
namnge vår omvärld är människans sätt att ta naturen i besittning och prägla den
med vår ande. I det att vi namnger världen ger vi den en mening som ändå inte
är subjektiv utan sträcker sig ut till världen. Det andliga i människans tillvaro pekade just på den ”rörelse” som de olika begreppen genomgick inom den enhet
som den tänkta världen påvisade. Geist är, för Hegel, den kraft som placerar varje
begrepp och synvinkel i andra begrepps och synvinklars tjänst. Det är alltså inte
fråga om slutgiltig grund som ger en förklaring till allt annat utan ett slags spelrum
i rörelsen som olika synvinklar och motiveringar genererar, om tänkandet som
”levande” (Stegmaier 1997, 16). Vi kan knappast undgå att upptäcka likheten med
Steiners syn på tänkandets inre natur.
Men även om Steiner utgår från Hegels syn på tänkandets konstitutiva och
transformativa kraft så kan han inte godta den hegelianska bilden av ett objektivt
världsförnuft som det enskilda jaget måste underkasta sig. I artikeln Der Individualismus in der Philosophie från år 1899 skriver Steiner:
Men Hegel gör någonting märkligt. Han klär av jaget från allt individuellt, personligt. Trots att Hegel tar det genuina och sanna jaget som utgångspunkt för världens
fenomen så framstår detta jag som något opersonligt, icke-individuellt, långt ifrån
ett intimt och bekant jag, nästan som en Gud (…) På grund av att Hegel försöker
begripa jagets väsen i första hand som opersonlig så betecknar han det inte som ett
jag, utan som en idé. Men Hegels idé är ingenting annat än innehållet av människans
jag som har frigjorts från all personlig karaktär (…) Det individuella jaget måste foga
sig till denna abstraktion som skapats i hennes eget väsen (GA 30, 140–141).251
251

Nur macht Hegel ein Eigentümliches. Er antkleidet das Ich alles Individuellen, Persönlichen. Trotzdem es ein echtes, wahres Ich ist, was Hegel den Welterscheinungen
zugrunde legt, wirkt es unpersönlich, unindividuell, fern dem intimen, vertrauten Ich,
fast wie ein Gott (...) Weil Hegel das Wesen des Ich zunächst unpersönlich zu fassen
sucht, bezeichnet er es auch nicht als Ich, sondern als Idee. Hegels Idee ist aber nichts
anderes als der von allem persönlichen Charakter freimachte Inhalt des menschlichen
Ich (...) Dieser aus seinem eigenen Wesen geholten Abstraktion hat sich das individuelle Ich zu fügen.
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Steiner ser denna sida av Hegels tänkande som en märkvärdig kvarleva av den
gamla Guds- och hinsidestron (ibid.). I ett annat sammanhang, i Goethes Weltanschaaung (GA 6), beskriver Steiner Hegel ur ett perspektiv där han på idéernas
plan försökte genomföra den metamorfoslära som Goethe hade utstakat inom
naturvetenskapen. Hegel försöker beskriva idéernas metamorfos där mångfalden
av olika tankar kan skådas mot bakgrunden av en enhet. Men Hegel kom, enligt
Steiner, aldrig fram till ett omedelbart förhållande till idéerna och ansåg därför
filosofin som den högsta metamorfosen av idén. För Steiner var det i stället fråga
om att uppsöka naturens högsta metamorfos inom människans personlighet. Den
levande idén, åskådandet av idén, har man tillgång endast genom självkontemplation. Och den är alltid individuell. På grund av att Hegel aldrig framskred till
denna självkontemplation så kom han, enligt Steiner, aldrig fram till det genuint
individuella utan hans filosofi strävade efter att påvisa det högsta i naturen som
någonting objektivt och allmänt (GA 6, 206–207).252
Den naturfilosofiska aspekten i Steiners tidiga filosofiska strävan framträder
tydligt i hans sätt att övervinna dualismen mellan ande och natur. Det andliga
i människans tillvaro kan inte reduceras till vårt vanliga naturbegrepp. Men det
andliga står inte heller utanför naturen. Verklighetens och naturens inre sida
framträder i vårt medvetande.
Det är verkligen den äkta, och närmare bestämt sannaste, form av natur som framträder i människans medvetande medan endast den yttre aspekten av naturen
existerar för endast ett sinnesväsen. Det är fullbordandet av skapelseakten. Vad
som utspelas i människans medvetande är naturens överläggning med sig själv.
Tänkandet är det sista ledet i en räcka processer genom vilken naturen skapas (GA
2, 139–140).253

Genom att fästa uppmärksamhet vid vårt medvetande ger oss nyckeln till kunskapen om naturen, eller till det samband som råder mellan tänkande och natur.
I ett annat sammanhang skriver han att det är förståeligt att den moderna människan inte kan betrakta sitt inre som någonting konstitutivt då hon inte förmår
tänka över förhållandet mellan sinnesvärlden och den ideala världen som ett andligt
förhållande. För Steiner är människans andliga liv ”ett ständigt pågående inarbetande [Hineinarbeiten] av anden i sinnesvärlden”. Genom detta egna arbete ”utför
252

I sin självbiografi skriver Steiner om sitt ambivalenta förhållande till Hegel: ”I Hegel
såg jag den nya tidens största tänkare. Men han var bara tänkare. För honom fanns den
andliga världen just i tänkandet. Men samtidigt som jag odelat beundrade hans sätt att
ge gestalt åt allt tänkande, kände jag att han inte hyste någon känsla för den andliga
värld som jag såg, och som uppenbaras först bortom tänkandet” (GA 28, 258/Steiner
1981a, 329–330).
253
Es ist wirklich die echte, und zwar die Wahrste Gestalt der Natur, welche im Menschengeiste zur Erscheinung kommt, während für ein blosses S innenwesen nur ihre
Aussenseite da ist. Die wissenschaft hat hier eine weltbedeutsame Rolle. Sie ist der Abschluss des Schöpfungswerkes. Es ist die Auseinandersetzung der Natur mit sich selbst,
die sich im Bewusstsein des Menschen abspielt Die denken ist das letzte Glied in der
Reihenfolge der Prozesse, die die Natur bilden.
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människan, under loppet av det historiska livet, en infiltrering [Durchdringung] av
natur och ande” (GA 30, 111).254 Den inre sidan av verkligheten blossar alltså upp
i människans inre. Människans människoblivande förefaller alltså hos Steiner stå
i relation till hur människan lyckas förena den inre och yttre världen till ett helt.
Denna sammansmältning äger rum i den kunskapsregion som Steiner benämner
för det rena tänkandet.

(d) Det rena tänkandet
Steiners tidiga filosofi kan betraktas som en immanensens filosofi.255 Verkligheten kan inte uttömmande avtäckas och förstås genom att observera naturens och
kulturens yttre produkter. Allting har en ”inre sida” som döljer sig från den omedelbara iakttagelsen. Steiners kongeniala förhållande till Goethes vetenskapliga
verksamhet ligger i försöken att uttrycka denna, i naturen och medvetandet existerande, immanens. Som vi sett företräder Steiner en syn på att vi kan förstå
tänkandets essentiella natur i den omedelbara erfarenheten. Vi står därför, enligt
Steiner, liksom innanför den process som utifrån olika enskilda tankeinnehåll skapar en begreppslig helhet. Därför tar vi, i kunskapsprocessen, heller inte endast del
av produkter (avslutade processer) utan också del av själva processen (GA 2, 106).
Detta är en distinktion som, enligt Steiner, inte ens Goethe förmådde göra.256 Vi
skall i detta sammanhang säga något om dess förutsättningar och implikationer.
Steiner gör alltså en åtskillnad mellan ”tänkande över tänkande” [Denken
über das Denken] och ”skådande av tänkandet” [Anschauung des Denkens]. Den
ena riktar sig till tänkandets innehåll, den andra till dess aktivitet. Vi kan knappast undgå att se den formella likheten mellan denna distinktion och den mellan
254

Steiners ståndpunkt om att vad som utspelas i vårt medvetande är ”naturens överläggning med sig själv” måste förstås ur den monistiska ståndpunkten att det är vår
relation till världen som har format oss till levande, förnimmande varelser. Utgångspunkten är att världen och våra sinneserfarenheter om världen är delar av samma helhet. Vår värld kan inte restlöst underordnas våra sinneserfarenheter i och med att världen i alla avseenden är en förutsättning för sinneserfarenheternas existens, se Welburn
(2004, 88–90). En variant på denna föreställning är idén om Bodenbeschaffenheit som
t.ex. C. G. Jung influerades av (se Pietikäinen 1999, 166).
255
Steiner använder själv immanensbegreppet om sin egen filosofi i motsats till en
transcendentalfilosofi som utgår från att världens väsen ligger i en transsubjektiv sfär.
Den inre världen, tänkandet, är för denna transcendentala tradition endast ett tillägg
till den objektiva världen; det är något som endast existerar för tänkande människor.
Den immanenta världsåskådningen söker de grundläggande principerna för världen i
det egna medvetandet, i vad som framträder för förnuftet (se GA 1, 157 samt brevet till
Eduard von Hartmann från 1894, GA 39, 165–172). Om moderna filosofiska varianter
av immanensbegreppet, se Agambe (1999, 220–239).
256
Steiner skriver att Goethe visserligen praktiserade denna tänkandets fria aktivitet
men riktade inte uppmärksamheten mot själva den tänkande processen: ”Er [Goethe)
hat nie hinter die kulissen des merschlichen Erkennens geschaut und deshalb die Idee
des Weltgeschehens in desser ureigenster Gestalt, in seiner höchsten Metamorphose
nie in sein Bewusstsein aufgenommen” (GA 6, 86).
171

natura naturata och natura naturans som var så grundläggande för den romantiska naturfilosofin. Genom att rikta vår uppmärksamhet mot tänkandets själva
process menar Steiner att vi kan överbrygga klyftan mellan subjekt och objekt som
den moderna epistemologin tar som utgångspunkt. Som vi har sett menar Steiner att vår tänkande verksamhet inte är någonting passivt utan i allra högsta grad
en levande process. Våra tankar och idéer skulle överhuvudtaget inte uppkomma
om det inte existerade en produktiv kraft som gör att de framträder. Men Steiner
hävdar ytterligare att den essentiella naturen av idévärlden kan människan endast
lära känna när hon skådar sin egen verksamhet, när människan riktar uppmärksamheten mot själva processen istället för dess produkter.
Vid alla andra varseblivningar skådar hon endast den verksamma idén; tinget i
vilken denna verkan pågår blir, som varseblivning, utanför hennes medvetande. I
skådandet av idén är det som verkar och vad verkan åstadkommer [Wirkendes und
Bewirktes] helt och hållet inom hennes inre. Människan har hela processen restlöst
närvarande inom sig själv. Detta skådande verkar inte längre vara frambringat av
idén; detta skådande är nu själv en idé (GA 6, 86).257

Vi kan här se kulminationen av hela Steiners kunskapsteori. När människan kontemplerar över sitt eget tänkande når hon fram till en slags skapande urgrund.
Tanke- och världsprocessen (jaget och världen) förenas inom människans själv,
i medelpunkten av människans personlighet (ibid.87). Denna föreningspunkt är
densamma som Steiner, i ett annat sammanhang, påtalar om som det ”naturväsen” som gör att vi kan återförenas med naturen. Genom att utforska vårt eget väsen kommer vi till en punkt där vi inte längre är ett ”jag” utan någonting mera än
”jag” (GA 4, 33). Eftersom vi själva är delar i naturens skapande process behöver
människan inte söka efter principer som befinner sig utanför henne själv – hon
finner den högsta erfarenheten i betraktelsen av sitt eget väsen (GA 6, 87). Detta är
naturens högsta metamorfos. Här synliggörs också tydligt den nyplatonska strömningen i Steiners kunskapsteori. Den högsta formen av kunskap finner vi inom
oss själva. Föreskriften vid oraklet i Delfi gäller för Steiner men i anslutning till ett
naturfilosofiskt perspektiv.
Människan känner världen endast i den mån hon känner sig själv (...) Emedan
människan i självkontemplationen ser det ideala i en omedelbar gestalt, får hon
kraft och förmåga att uppsöka och erkänna detta ideala också i alla yttre framträdanden, i hela naturen. En människa som har upplevt ett ögonblick av självkontemplation tänker inte längre på att söka en ”förborgad” Gud bakom fenomenen:

257

Bei jeder anderen Anschauung durchdringt er nur die wirkende Idee, das Ding, in
dem gewrikt wird, bleibt als Wahrnehmung ausserhalb seines Geistes. In der Anschauung der Idee ist Wirkendes und Bewirktes ganz in seinem Innern enthalten. Er hat den
ganzen Prozess restlos in seinem Innern gegenwärtig. Die Anschauung erscheint nicht
mehr von der Idee hervorgebracht; denn die Anschauung ist jetzt selbst Idee.

172

hon griper tag i det gudomliga i dess olika metamorfoser inom naturen (GA
6, 91).258

Steiners tidiga kunskapsteori kulminerar i en kunskapskategori där kunskapsorganet, dvs. tänkandet, har sig själv som objekt. Ett utmärkande drag för denna
kunskapskategori är att subjektet och objektet, liksom iakttagelse och begrepp, är
oskiljaktiga. Det finns inget yttre objekt i denna åskådning utan ”objektet” måste
själv frambringas, som den tänkande aktiviteten. Det handlar om en slags övergång från tänkandet över olika objekt till själva upplevelsen av tänkandet (jfr Kallert 1960, 73).
Steiner rörelse mot det rena tänkandet korrelerar med det universalistiska anspråket i den romantiska naturfilosofin. Genom att rikta uppmärksamhet mot
själva tänkandet blir kunskapen om världen lika med den andens självinsikt. Människan övervinner dualismen mellan sig själv och världen genom att bli medveten om det universella element, det tänkande, som finns förborgat i varje ändlig
varelse. Det är fullkomligt analogt med vad Taylor skriver i anslutning till Hegels
tänkande:
Vi kommer nämligen till insikt om att världen som förutsätts ligga bortom tänkandet i själva verket sättes av tänkandet (...) På samma gång visar sig det tänkande
som antogs stå i motsats till världen, det vill säga de ändliga subjektens tänkande,
vara världsalltets eget tänkande eller tänkandet hos det kosmiska subjektet, Gud,
vars bärare vi är. I den spekulativa filosofins högre vision är världen inte längre
främmande för tänkandet. Subjektiviteten överskrider ändligheten och därmed
möts de båda (Taylor 1988, 66).

Försoningen mellan världen och jag, mellan objekt och subjekt, sker hos Steiner
i det rena tänkandets region. I Steiners tidiga skrifter finns det en del filosofiska
antydningar till denna transgression men inga praktiska anvisningar. Men för att
få en mera artikulerad beskrivning av Steiners ”rena tänkande” måste vi uppsöka
hjälp från hans antroposofiska period. Steiner ger i slutet av sitt historiefilosofiska
verk, Die Rätsel der Philosophie (GA 18) från 1914, en översiktlig beskrivning av
sin tidiga kunskapsteoretiska rörelse som leder fram till detta ovanbeskrivna ”rena
tänkande”. Vi skall i anslutning till detta särskilda begrepp därför avvika från vår

258

Der Mensch kennt die Welt nur, insofern er sich kennt (...) Weil er in der Selbstanschauung das Ideelle inunmittelbarer Gestalt sieht, gewinnt er die Kraft und Fähigkeit,
dieses Ideelle auch in aller äusseren Erscheinung, in der ganzen Natur aufzusuchen
und anzuerkennen. Wer den Augenblick der Selbstanschauung erlebt hat, denkt nicht
mehr daran, hinter den Erscheinungen einen „verborgenen“ Gott zu suchen: er ergrieft
das Göttliche in seinen verschiedenen Metamorphosen in der Natur.
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praxis och försöka belysa detta begrepp med några beskrivningar som härrör från
den antroposofiska perioden.259
Som vi har sett ligger utgångspunkten för Steiners hela epistemologi i antagandet att vi inte möter hela verkligheten genom våra sinnesförnimmelser. Det
är först genom kognitionsprocessen som verklighetens två sidor kan förenas till
en enhet. Genom att människan lägger till sina kognitiva processer till den varseblivna verkligheten så upptäcker hon att ”kunskapsprocessen är en verklig process
genom vilken själen progressivt växer ihop med världens verklighet [Weltensein]
och genom vilken själen utvidgar sin inre isolerade erfarenhet till en erfarenhet av
världen” (GA 18, 599). Denna förening äger rum i det självmedvetna jaget [selbstbewussten Ich]. Men för att kunna arbeta sig fram till denna punkt i jaget där våra
”inre” erfarenheter verkligen kan belysa den yttre verkligheten räcker det, enligt
Steiner, inte med att vi tänker över våra iakttagelser. De facto finns det en beslöjande verksamhet i vårt (självmedvetna) tänkande över våra erfarenheter som gör
att vi, i ett avseende, alienerar oss från världen samtidigt som vi får kunskap från
den.260 Det räcker därför inte med att observera tänkandet i det vardagliga medvetandet. Steiner menar att det är karakteristiskt för hela den moderna humanvetenskapliga ansatsen att rikta uppmärksamhet mot människan själv men inte tränga
ner till de källor där själens olika erfarenheter uppkommer (ibid.603).261
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I Steiners tidiga skrifter finner vi endast antydningar till vad detta kontemplativa,
eller rena, tänkande är. Vi kommer därför in på ett område som lutar mot den antroposofiska vetenskapen och dess teoribygge. Det är tydligt att Steiner först i samband
med den antroposofiska vändningen lyckas formulera ett mera distinkt innehåll till
denna form av tänkande. Beskrivningen av det rena tänkandet i hans Die Rätsel der
Philosophie (GA 18, kap.) ger en slags sammanfattning av hela det tidiga kunskapsteoretiska projektet samtidigt som den också säger något om den kontinuitet som råder
mellan Steiners tidiga tänkande och grundvalarna för den antroposofiska Geisteswissenschaft.
260
Denna aspekt av människans självmedvetande kan läsas som en slags kunskapsteoretisk motivering till att människan kan överskrida sitt ”förståndsmässiga” tänkande
till förmån för ett mera intuitivt tänkande. Människans självmedvetenhet (”jaget”) har
vuxit fram genom att människan har alienerats från världen som helhet, dvs. att människans kunskap om världen tagit sin utgångspunkt i ett solitärt subjekt. Människans
självmedvetande äger sin existens från det faktum att den ursprungliga relationen mellan oss själva och världen är dold. Allting som stimulerar själen till en vital upplevelse
av egot döljer samtidigt den djupare grunden i vilken jaget har sina rötter. All kunskap
som förvärvas med det ”vanliga” medvetandet stärker det självmedvetna jaget. Alla
kunskapsformer som tar sin utgångspunkt i en absolut relation mellan subjekt och
objekt kan inte hitta tillbaka till världen. Detta implicerar att ju starkare det självmedvetna jaget växer sig desto större blir klyftan till världen. För att överbrygga denna
klyfta måste man fästa uppmärksamhet vid människans tänkande (GA 18, 601–602).
261
Steiner nämner i detta sammanhang William Diltheys Geisteswissenschaft vilket tydligt illustrerar skillnaden mellan Steiners och Diltheys begrepp om Geisteswissenschaft.
För Steiner var det en fråga om att tränga ner till de källor där människans sinnliga
erfarenheter uppkommer, som i sin tur pekar på en andlig erfarenhet.
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För att nå den region där det rena tänkandet avtäcker sig måste människan
överskrida det vanliga medvetandet. Människans medvetande bör liksom uppleva
sig själv vetande i ett element utan att hämta med sig sitt ”vanliga” medvetande
till detta element. Medlen eller sätten att penetrera djupare in i människans medvetande kan man, enligt Steiner, finna om man fäster uppmärksamhet vid något
som är verksamt i det vanliga medvetandet men vid en tidpunkt då det inte är
aktivt, dvs. den tänkande processen. När människan tänker är hennes medvetande
fokuserad på hennes tankar. Men genom att hela vår koncentration absorberas
av en enskild tanke kan vi även uppnå en erfarenhet av den tänkande aktiviteten.
I denna verksamhet lösgör sig vårt mentala liv från tänkandets vanliga riktning.
Genom att fästa uppmärksamhet på denna aktivitet så, menar Steiner, att erfarenheten av denna inre aktivitet kan ”förtätas” (verdichten). Övandet av denna inre
”förtätning” innebär att vi blir medvetna om hur vårt vanliga medvetande måste
”förtunna” (verdünnen) våra själskrafter för att överhuvudtaget kunna producera
vårt vanliga självmedvetande.
Detta själsarbete som här åsyftas består i en obegränsad stegring [Steigerung] av
de själsförmågor som också är bekanta för det vanliga [gewöhnliche] medvetandet
men som inte framträder i ett dylikt tillstånd av stegring. Det gäller förmågorna till
uppmärksamhet och en kärleksfull hängivelse till vad själen upplever (GA 18, 605).

Vi ser här den kunskapsteoretiska utgångspunkten till reellt existerande men slumrande ”själskrafter” som den antroposofiska världsåskådningen sedan utvecklar i
olika riktningar och inom olika områden. Steiners begrepp om det andliga måste
ses mot denna bakgrund. Det andliga visar sig i sin renaste form för ett medvetande som liksom överskrider det diskursiva tänkandet. Genom detta intuitiva
tänkande får man också en inblick i det vardagliga mentala livets egentliga struktur som fungerar som en slags spegel för själsligt-andliga processer.262 Steiners be262

Steiner fördjupar i detta sammanhang den ståndpunkt som han redan i sin tidigaste epistemologi företrädde, nämligen att människan genom sin kunskapsakt når ut
utanför oss själv och att vi även i vårt tänkande verkligen är utanför oss själva. Steiner
skriver: ”Och som den första erfarenheten i förvärvandet av detta nya själsliv får man en
sann insikt om det vardagliga mentala livet [Seelenlebens]. Detta [vardagliga mentala
liv] är i verkligheten inte frambringat av kroppen utan förlöper utanför kroppen. När
jag ser en färg, när jag hör en ton, så erfar jag inte denna färg eller ton som ett resultat
av min kropp utan jag, som ett självmedvetet jag, är snarare förbunden med denna
färg eller ton utanför min kropp. Kroppen har som uppgift att verka på ett sätt som
kan jämföras med en spegel. När jag, i mitt vardagliga medvetande, endast är själsligt
förbunden med en färg så kan jag, med anledning av denna inriktning, inte förnimma
denna färg, på samma sätt som jag inte kan se mitt ansikte när jag tittar framför mig.
Men om jag tittar in i en spegel så ser jag detta ansikte som en del av min kropp. Om
jag inte står framför en spegel så är jag kroppen, jag upplever mig själv som en sådan.
När jag står framför spegeln så varseblir jag kroppen som en spegelbild. Så är det också
– även om vi självklart måste beakta det otillräckliga i denna liknelse – med våra sinnesförnimmelser. Jag lever med färgen utanför min kropp; genom min kroppsliga aktivitet (ögat, nervsystemet) transformeras färgen åt mig som en medveten varseblivning.
Människans kropp är inte en skapare av varseblivningar, av överhuvudtaget det själs175

skrivningar av denna ”högre” medvetandenivå är nära besläktad med den ”inre
erfarenhet” som ligger till grund för den västerländska kulturens nyplatonistiska
strömningar.263 Det är knappast långsökt att dra paralleller till den österländska
filosofins praktiska övningar, som t.ex. zen-övningar.264
Det ligger därför nära till hands att läsa Steiners tidiga filosofi i en tradition
där filosofin, i sin högsta form, utgör en slags andlig praxis. Människan måste
arbeta sig fram till tänkandets källa, till någonting i sitt inre, för att nå de högsta kunskapsregionerna. Och på denna nivå äger en försoning mellan världen
och den enskilda individen rum. Detta drag är genomgående närvarande i Steiners hela tidiga grundåskådning. Kopplingen till den kristna nyplatonska mystiken får ett mera explicit uttryck först kring sekelskiften 1900, vid övergången
till den antroposofiska (teosofiska) perioden. I boken Die Mystik im Aufgange
des neuzeitlichen Geistesleben und ihr Verhältnins zur modernen Weltanschauung
(GA 7) placerar Steiner sin egen grundåskådning i förhållande till ett antal tän-

liga, utan snarare en speglingsapparat för själsliga och andliga processer som utspelar
sig utanför kroppen.” (GA 18, 606–607).
263
Steiner ser Plotinus begrepp om det ”Ena” som direkt motsvarande hans rena tänkande. Plotinus föreställning av en enhet byggde på en erfarenhet av ett andligt liv
som liksom ligger ovanför våra begrepp. Människans begreppsvärld utgör den nedre
gränsen av den spirituella världen. Människan har tillgång till denna spirituella värld
endast om man kan försjunka i sig själv utan begrepp (Steiner 1956a, 37–40). Det är
värt att notera likheten mellan Steiners sätt att beskriva vägen till det rena tänkande
och den kunskapsväg som, i ett teologiskt perspektiv, uttrycks av Meister Eckehart
(1260–1328). I hans predikning om Den eviga födelsen säger han: ”När människan skall
verka ett inre verk, så måste hon dra in alla sina krafter, liksom i en vrå i sin själ och
gömma sig för alla bilder och former och där kan hon verka. Därvid måste hon komma
in i en glömska och ett icke-vetande (...) och för att komma fram till detta får inte detta
icke-vetande komma från ett icke-vetande: från vetande måste man komma fram till
ett icke-vetande. Då kommer vi att bli vetande med det gudomliga vetandet och då
kommer vårt icke-vetande att bli adlat och smyckat med det övernaturliga vetandet.
Och här är vi mera fullkomliga när vi förhåller oss tålmodiga än när vi är verksamma”
(Eckehart 1987, 30–31).
264
Här finns också en parallell till en distinktionen mellan ett ”kalkylerande” och
”meditativt” tänkande som den senare Heidegger elaborerade. Människans kalkylerande tänkande hänvisar till vårt representerande tänkande vars centrum är vårt ego.
Det är fråga om en aldrig sinande monolog som pågår i vårt huvud. Men människan
har förmåga att stilla denna pågående ström av begrepp och finna en ”stillhet” som är
det meditativa tänkandets källa. I detta tänkande kan vi liksom lägga frågor för att gro
och bereder rum för andra former av insikter, intuitiva och spontana insikter, som
grundar sig i hela vår personlighet (se Klemola 2004, 153).
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kare som, på olika sätt, representerar medeltidens kristen nyplatonska mystik.265 Om den nyplatonska traditionen skriver Steiner att den gemensamma
nämnaren utgörs av ”den starka känslan att det i människans kunskap om sig
själv [Selbsterkenntnis] stiger upp en sol som lyser upp någonting bortom den
tillfälliga individuella betraktaren” och självkunskap ”är den stig som ledde till
den eviga och oändliga gudomliga naturen” (GA 7, 3). Det är fråga om att avtäcka en dimension av människans ”inre liv” som har en universell signifikans.
Steiner påpekar att denna strävan visar sig både hos de tyska idealisterna, som
Fichte eller Hegel, liksom inom den tyska kristna mystiken. Genom att vända uppmärksamheten mot oss själva väcker vi till liv en slumrande ”högre natur” inom
oss själva som är av annan art än vår vanliga diskursiva kunskap. Denna tradition
såg, enligt Steiner, i självkunskapen uppkomsten av ett nytt sinne som avtäcker
en värld som inte existerar för dem som saknar förmågan att göra en skillnad på
denna självkunskap och alla andra former av kunskap (ibid.). Utvecklandet av
människans inre liv, i form av ett högre sinne, var källan för människans sanna
transformation. Det öppnade inte bara vägen för människans interiör utan kastar
ett nytt ljus på förhållandet mellan människa och omvärld.
Det inre livet i människan klargör inte bara sig själv utan också de yttre tingen.
Från denna punkt öppnar sig ett oändligt perspektiv för människans kognition. I
det inre glöder ett ljus som inte inskränker sitt ljus till detta inre. Det är en sol som
belyser all verklighet på en gång. Någonting framträder inom oss som förbinder
oss med hela världen (ibid.12).266

Vi har, från olika synvinklar, sett att Steiners tidiga kunskapsteori kulminerar i en
erfarenhet av tänkandet som pekar mot en andlig kunskapsregion. Steiner kunskapsteori leder till en monism där tänkandet, genom sin universella natur, blir
medveten om sin delaktighet med världens helhet, med kosmos; en föreställning
som är oupplösligt förbunden med den ”nyplatonska” strömning som sträcker sig
från den kristna mystiken via romantiken in i vår egen tid. Genom människans
förmåga till intuitivt tänkande, som redan tidigare karakteriserades som förmågan att ha tillgång till världens begreppsinnehåll, kan människan förstå tänkandet
som det är. I sin renaste form är det fråga om upplevelsen av ett andligt innehåll
265

I sina introduktioner till Goethes naturvetenskapliga verk beskriver Steiner den
goetheanistiska världsåskådningen som besläktad med mysticism utan att ändå vara en
form av mystik. Gemensamt med mystiken har den i att den inte betraktar den objektiva sanningen som någonting existerande i den yttre världen utan någonting som låter
sig begripas i människans inre (GA 1, 339). I förordet till Die Mystik im Aufgange des
neuzeitlichen Geistesleben und ihr Verhältnins zur modernen Weltanschauung (GA 7),
alltså vid porten till den teosofiska-antroposofiska perioden, beskriver Steiner den
sanna mystikens och naturkunskapens förhållande som en förutsättning för varandra:
”Nur wer den Geist im Sinne der wahren Mystik erkennt, kann ein volles Verständnis
der Tatsachen in der Nature gewinnen” (GA 7, xvi).
266
So klärt das Innere des Menschen sich nicht nur über sich selbst, sondern es klärt
auch über die äusseren Dinge auf. Von diesem Punkte aus öffnet sich eine unendliche
Perspektive für die menschliche Erkenntnis.
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i det rent andliga (GA 4, 150–151). Detta är alltså fråga om tänkandets transgression, ett tänkande som överskrider den vardagliga dualismen och blir ett med den
tänkande aktiviteten, dess skapande villkor. Det intuitiva tänkandet leder människan tillbaka till den enhet som hon alltid är delaktig i. Människan kan liksom bli
stående inför tänkandet som en ren erfarenhet, som någonting andligt och universellt. Hon finner inom sig själv nyckeln till världens gåta.
4.2.4. Den tidiga Steiners kunskapsteori som en romantisk
utvecklingsberättelse
Steiners tidiga skrifter vibrerar med samma underton som hela den romantiska
och idealistiska generationens filosofi brottades med och som fick sin systematiska
utformning i Hegels filosofi, nämligen att försöka förena tanken om en fri och
autonom individ med att vara en del av en större levande helhet (jfr Taylor 1988).
Frihet och delaktighet är, enligt denna syn, inte uteslutande (disjunktiva) begrepp
utan snarare komplementära. Människan kan aldrig fullkomligt lösgöra sig från
känslan av att vi tillhör världen, att det finns ett band som förenar oss med världen. Människans människoblivande står, enligt Steiner, i förhållande till människans inneboende strävan att överbrygga denna klyfta: ”Det andliga livets historia
är ett oavbrutet försök att finna en enhet mellan oss själva och världen. Religion,
konst och vetenskap följer alla detta mål” (GA 4, 28).
Vi har redan i föregående kapitel sett hur den övergripande målsättningen hos
många av den romantiska och naturfilosofiska vetenskapliga traditionen var att
försöka överskrida tillvarons motsatta krafter till förmån för en högre totalitet.
Rudolf Steiners tidiga kunskapsteoretiska skrifter smälter fullkomligt in i denna
tradition trots att Steiners filosofiska stil kanske saknar den upphöjdhet som utmärkte romantikens författare. Men utgångspunkten för Rudolf Steiners kunskaps- och bildningsteori är nämligen densamma som den romantiska visionen;
nämligen att människans grundläggande kunskapsförmågor, sinnlighet och tänkande, kan fördjupas och förenas till ett större helt. Som vi har sett är det alldeles
avgörande att läsa Steiner mot denna fond.
Steiners anspelning på människans separation från en ursprunglig enhet för att
återförenas på en högre nivå beskriver en slags narrativ struktur som inte bara förenar honom med romantikens Weltanschauung utan också med en religiös-filosofisk tradition. Det är allmänt omfattat att föreställningar om människans ”inre”
utveckling fick en alldeles speciell ställning i romantikens tänkande. Denna aspekt
av romantikens Weltanschauung uppkom inte ex nihilo utan kan, åtminstone i viss
utsträckning, sägas stöda sig på kristna och bibliska idéer om utveckling och rationell autonomi. Det har hävdats från olika håll, bl.a. Benz (1983), Taylor (1989),
Kirschner (1996), Magee (2001) eller Beiser (2003), att man kan se en betydelsefull kontinuitet mellan den kristna traditionens nyplatonska mystik och den tyska
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idealistiska filosofin.267 Denna kontinuitet kan ses mot bakgrund av en slags transformation där Guds inre ljus småningom förvandlades till förnuftets inre ljus. Den
moderna rationella autonomin är, enligt denna uppfattning, åtminstone delvis ett
barn av den mystiska doktrinen om det inre ljusets autonomi. Kunskapen ljus föds
inuti människan. Uppmärksamheten riktades mot människans medvetande och
dess inneboende krafter. Människan hänvisades således till sin eget väsen. Medvetandet (både det individuella och kollektiva) blev nu sätet för en progressiv utveckling mot en nyare och befriad mänsklighet.
Susanne R. Kirschner268 (1996, 122ff) har påvisat att man kan se en tydlig strukturell förändring i den utvecklingsberättelse som företräddes av den nyplatonska
kristna filosofin jämfört med tidigare tolkningar av den bibliska historien. Det nydanande elementet i det nyplatonska utvecklingsbegreppet kan, enligt Kirschner,
beskrivas i tre faser:
1.

utvecklingen är inte lineär utan snarare cirkulär. Syndafallet betraktades inte
längre som en rörelse från oskyldighet och dygd till synd utan snarare som
en rörelse från enhet till splittring. Hela världen – inklusive människans själ
– har sitt ursprung i, och emanerar, från en odifferentierad enhet. Den bibliska skapelseberättelsen tolkas som ett utflöde (emanation) från en odifferentierad enhet till en värld av mångfald och diversitet.

2.

Mänsklighetens och människans splittring från den ursprungliga enheten
förenas med uppkomsten av självet, självmedvetande och separation. Människans självmedvetande är därför, i ett avseende, ett ”falskt” medvetande
så länge det ignorerar den källa varifrån det härstammar. Människans mest
ursprungliga synd bottnar således i en sådan självupptagenhet och ”själviskhet” där den individuella människan skurit av banden till den större helhet
den alltid är en del av.
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Benz säger att det historiska faktum att det existerar ett direkt förhållande mellan den kristna mystiken och den tyska idealismen fastställdes redan under 1800-talet. Man har t.o.m. ansett vissa delar av den tyska mystiken, speciellt Meister Eckharts
och Jacob Böhmes texter, som begynnelsen av den självständiga tyska filosofin. Det
finns vissa grundläggande begrepp i de tyska mystikernas teologiska spekulationer som
möjliggjorde en filosofisk spekulation och pekade mot en idealistisk verklighetsuppfattning. Romantikens återupprättande av den medeltida mystiken inspirerades, enligt
Benz, inte endast av den romantiska sentimentaliteten utan handlade likväl om att gå
tillbaka till ”källorna”. Den tyska filosofins språkdräkt är till stora delar en produkt av
den tyska kristna mystiken varför det var fullkomligt naturligt att de tyska idealisterna
och romantikerna vände sig till dessa ursprungliga källor (Benz 1983, 3–10).
268
En del av följande allmänna paralleller mellan den kristna mystiken och romantiken stöder sig på Susanne R. Kirschners studie över hur den moderna psykoanalysen
grundar sig i vissa fundamentala religiösa och romantiska föreställningar (Kirschner
1996).
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3.

I människans tillstånd av alienation uppkommer en längtan tillbaka till
varats enhet. Denna längtan har möjlighet att leda själen tillbaka till den
källa varifrån den uppkommit, men nu på en högre nivå. Människan är inte
längre en omedveten varelse i tillvarons stora enhet utan en medveten aktör
som förenar sig med varats helhet.

I denna utvecklingsberättelse kan vi inte tänka på alienation och hemkomst som
oberoende av varandra. De är ett led i en och samma process.269 Den nyplatonska
utvecklingsberättelsen går igen under romantiken och i det nyhumanistiska bildningsbegreppet med en starkt strukturell likhet. Men den ursprungliga teologiska
innebörden i denna utvecklingsrörelse har fått ge vika för en syn där ”denna värld”
blir sätet för utveckling och transformation. Man kan därför säga att de ursprungligt teologiska spörsmålen transformerades under romantiken till en slags filosofisk åskådning.
Det finns, enligt Kirschner, två viktiga aspekter i överföringen av dessa idéer
– inte minst det inre ljuset – från den kristna kulturen till romantiken. Å ena sidan är hela den romantiska narrativa strukturen, på väsentliga sätt, är en slags
sekularisering av kristen mysticism270 (jfr Buck 1984, 155ff). Å andra sidan ledde
denna sekularisering till att romantikerna strävade efter att översätta det heliga till
någonting profant för att försöka bevara vissa viktiga religiösa teman och värderingar (Kirschner 1996, 157). Romantikens tänkare tenderade att omskriva den
klassiska bibliska historien till en berättelse som inte primärt gällde förhållandet
mellan Gud och människans själ, utan snarare förhållandet mellan den individuella människan och den naturliga världen (naturen). Människans fallenhet, den
augustiniska arvsynden, betraktades inte längre som en alienation från Gud utan
som en kunskapsteoretisk alienation från både självet och naturen (subjekt och
objekt). Utmärkande för människans villkor var därför att det existerar en splittring både inom människan själv (dualismen mellan vår rationella och instinktiva natur) samt i människans kunskap om världen (dualismen mellan subjekt
och objekt) (ibid.161). En av romantikens bärande antropologiska föreställningar var därför att människans människoblivande står i en direkt relation till att
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Jfr. Voegelin (2001, 57) som skriver att i den ymniga rikedomen av gnostiska erfarenheter kan man urskilja en gemensamma rörelse: ”[E]rfarenheten av världen som
en främmande plats, till vilken människan förirrat sig, och från vilken hon måste finna
vägen tillbaka hem till den andra världen, i vilken hon äger sitt ursprung”. I denna
gnostiska rörelse, skriver Voegelin ytterligare, att endast människans själv kan fullgöra
frälsningens arbete. Genom sitt psyke tillhör människan världens ordning, världen nomos, men vad som driver henne i riktning mot befrielse är hennes ande (pneuma).
Befrielsen handlar om att försöka upplösa psykets världsliga konstitution och frigöra
andens krafter. Vägen till denna befrielse går, i den gnostiska traditionen, genom kunskapen. Gnosis är kunskap om själens fångenskap i världen men samtidigt medlet för
befrielsen (ibid.59–60).
270
Med mysticism avses i detta sammanhang den nyplatonskt influerade tolkningen
av kristendomen och biblisk historia med tänkare som Meister Eckehart, Johannes
Tauler eller Jacob Böhme (se Benz 1983).
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kunna överbrygga denna splittring. Denna återförening är inte en tillbakagång till
medvetandets uppkomst (aurora consurgens271) utan ett utvecklingssprång som
måste förvärvas genom en betydande ansträngning – den är för mänskligheten
samtidigt både en börda och en salighet.
Den naturaliserade och romantiska utvecklingsberättelsen betonade att det individuella (men också kollektiva) mänskliga medvetandet ursprungligen är odifferentierat och växer fram genom olika smärtsamma stadier av splittring och sönderdelningar. Genom dessa växer medvetandet till sig för att slutligen återförenas
till naturens enhet, men på en högre nivå än ursprungsskedet. Denna process är
inte en lineär utvecklingsprocess utan tvärtom en beskrivning av människans individuation. Medvetandets uppspjälkning är en förutsättning för människans och
kulturens utveckling. Kirschner (ibid.161–166) pekar på tre väsentliga förändringar
som ägt rum i övergången från den kristna mystikens utvecklingsberättelser till romantikens mera sekulära berättelser:
• Gud har eliminerats eller intar endast en relativ betydelse. Ett utmärkande drag
för romantiken är att den är ”inomvärldslig” – det handlar om en period när
människorna nästan blev gudar för varandra. Denna ”Guds död” föregriper, i
väsentlig mening, även Nietzsches berömda postulat. Tillvaron består, för romantikens tänkare, av antagonistiska krafter som kan upplösas mot bakgrunden av en underliggande enhet. ”Försoning” blir därför ett av romantikens
grundbegrepp. Men det är inte i första hand en teologisk försoning mellan Gud
och den individuella själen utan om förståndets väg från splittring mot förnuftets helhetsförståelse.
• Subjektet, självet, eller medvetandet tillägnar sig Guds krafter och Guds dynamiska självförverkligande. Jacob Böhmes kristna mystik var föregångaren till denna
syn i hans påstående att den bibliska historian, först och främst, var historian
om Guds uppenbarelse och självaktualisering. De individuella människornas
historia löper parallellt med Guds historia för att människan är både ett mikrokosmos och mikrotheos. De andliga krafterna är närvarande i romantikens
världsåskådning men inte som ”utanförliggande” övernaturliga krafter utan
inneboende i medvetandet och naturen. Det absoluta, som tidigare endast ha
setts som ett transcendent avskilt från oss äger rum i människan, i medvetandet
som är medvetet om sig själv, i självet.
• ”Denna värld” blir det enda sätet för utveckling och frigörelse. Livets mening
är inget annat än att stegra kvaliteten av detta liv. Vad som transformeras är,
framför allt, människans medvetande. Både Plotinus och Böhme talade, inom
ramen för den kristna mystiken, om återföreningen som ett förändrat medvetande. För romantikens författare är gudarna belägna inom människan – frälsningen har inte bara blivit en fråga om denna värld, den har också blivit en
psykologisk fråga.
271

C. G. Jungs latinska beteckning för medvetandets uppkomst utifrån det ursprungliga tillståndet av identitet (se Pietikäinen 1999, 171).
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Denna kunskapsteoretiska förskjutning kan också betraktas i förhållande till de
förändrade poetiska metaforerna om människans medvetande i romantikens föreställningsvärld. Romantikens tänkare kunde inte alls godta John Lockes berömda
föreställning om människans medvetande som en tom vaxtavla, tabula rasa, där
sinnesförnimmelser ristar in sina avtryck. Istället kom man att betrakta medvetandet som en aktiv princip där människans individuella medvetande var en del av
en större kreativ princip, en aktiv enhet. Medvetandet var en slags emanation av
en gudomlig enhet, en aktivt kreativ princip som upprätthåller sig själv. En av de
mest populära metaforerna för det förnimmande och aktiva medvetandet under
romantiken var därför en lampa som återger ljus, i motsats till en passivt reflekterande spegel eller vaxtavla med inristningar (se Abrams 1953, 57–69).272
Denna typ av utvecklingsberättelse kan, på ett visst sätt, sägas kulminera i Hegels tänkande. Hegels tolkar den kristna myten om syndafallet som ett utvecklingsförlopp där människan själv, hennes ursprungliga bekräftelse av sig själv som
subjekt eller andligt väsen, avskär henne från det allmänna och får henne att påbörja den långa bildningsprocess genom vilken hon till slut skall bli adekvat bärare
av Geist (jfr Taylor 1988, 184). Hegels syn på medvetandets utveckling följde den
tyska mystikens utvecklingsberättelse i det att människans splittring (eller syndafall i teologisk terminologi) var en nödvändighet för att människans ursprungliga
enhet med Gud (och sin egen natur) är en oreflekterad enhet. Människan skall
eftersträva att återförena sig med denna ursprungliga enhet men med ett fullt
självmedvetande – något som i sin tur bereder väg för en förändrad syn på allting
annat, på det religiösa livet, konsten, historian, vetenskapen och samhället (Magee
2001, 87).
Beiser (2003, 100–103) har argumenterat för hur vissa av romantikens tänkare
gick väldigt långt i denna strävan efter enhet.273 En av de mest centrala drivkrafterna för den romantiska poesin riktade sig till att försöka återupprätta den förlorade enheten som det moderna samhället gav upphov till. En central aspekt i
denna strävan efter enhet var, enligt Beiser, en återmystifiering av världen – endast
i den mån vi kan återväcka det sköna, mysteriefulla och magiska i världen så kan vi
åter identifiera oss med den. Den starka tonvikten på kultiverandet av människans
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Abrams skriver: “If Plato was the main source of the philosophical archetype of the
reflector, Plotinus was the chief begetter of the archetype of the projector; and both the
romantic theory of knowledge and the romantic theory of poetry can be accounted the
remote descendants of this root-image of Plotinian philosophy” (Abrams 1953, 59).
273
Beiser (2003, 102) fäster uppmärksamhet vid att man under romantiken föreställde
sig två vägar att kultivera människan. Ena vägen utgör erfarenhetens väg som är indirekt och leder till världslig visdom eller klokhet medan den andra vägen är den inre
kontemplationens väg som är direkt resulterar i andlig självrealisering. Denna uppfattning uttrycks bland annat i Novalis´ bildningsroman Heinrich von Ofterdingen.
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yttre och inre sinnen ledde till en kraftig återupprättelse av den kristna mystikens tradition.274 De ville slita sig loss från det invanda mönster och fäste istället
uppmärksamhet vid att utveckla människans förmåga till ett slags kontemplativt
tänkande där vår omvärld visar sig i ett annat ljus. I slutändan handlade denna
tradition om en återförening med varats helhet, en teleologisk rörelse där människans andliga utveckling gör att naturen blir medveten om sig själv.
Man kan knappast undgå att upptäcka likheterna mellan Steiners tidiga kunskapsteoretiska strävan och denna romantiska tradition. Den kunskapsteoretiska
grunden finner Steiner i Goethes tänkande som har den paradoxala naturen att
den framhäver människans sinnlighet samtidigt som den förmår distansera sig
från att sinnena kan ge oss tillgång till hela verkligheten. Istället måste människan
skapa sig en bild av verkligheten som innehåller väsentligen något mera än vad
sinnena kan erbjuda (se GA 1, 144). Detta ”högre” är upplevandet av ett större
sammanhang; det är naturens överläggning med sig själv där människan samtidigt
blir medveten av sin delaktighet i naturens utvecklingsprocess. Det är en naturfilosofisk erfarenhet, som Steiner skriver i sin självbiografi, där
människan [är] (…) inte ett väsen som skapar kunskap för sin egen del, utan hon
upplåter sin själ till skådeplats för livet, där världens vara och vardande delvis utspelas. Om det inte fanns kunskap, skulle världen förbli ofulländad (GA 28, 224/Steiner 1981a, 287).275

På ett allmänt plan kan man säga att Steiners kunskapsteori uppfyller hela den
övergripande strukturen för romantikens utvecklingsberättelse: att försöka finna
en enhet bakom den splittring som det diskursiva intellektet utgör i den moderna
civilisationen. Som vi har sett kommer erfarenheten av denna enhet an på att också
kunna utveckla sina inre själsförmögenheter. Den högsta kunskapskategorin kan
identifieras i en kontemplativ rörelse där man blir medveten om tänkandet som
process, tänkandet som en rent andlig aktivitet. I Steiners tidiga kunskapsteori förenas vetenskap och andlighet till ett helt – vetenskapen blir spirituell medan andligheten får fast mark under fötterna. Det andliga innebär inte heller att man, som
Hegel hade menat, uppgår i det allmänna på ett sätt där människans individualitet
upplöses. I stället är personlighetens utveckling, naturens högsta metamorfos och
ger människans liv dess övergripande mål och mening.
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Beiser skriver att sympatin för mysticismen framträder i många centrala verk i den
tidiga romantiken, i Novalis´ Die Lehrling zu Sais, i Schleiermachers Reden über die
Religion, i Friedrich Schlegels Ideen samt i Schellings System des transcendentalen Idealismus. Alla dessa verk utgår från att vi har en slags andlig förnimmelseförmåga, en
kontemplationsförmåga eller intellektuell intuition, som överskrider vårt diskursiva
intellekt och för oss i direkt kontakt med oss själva, andra och naturen (Beiser 2003,
102–103).
275
der Mensch ist nicht das Wesen, das für sich den Inhalt der Erkenntnis schafft, sondern er gibt mit seiner Seele den Schauplatz her, auf dem die Welt ihr Dasein und Werden
zum Teil erst erlebt. Gäbe es nicht Erkenntnis, die Welt bleibe unvollendet.
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4.3. Steiner och människans frihet
Vi skall nu förflytta oss till ett annat bärande tema för Steiners tidiga filosofiska
verksamhet. När man bekantar sig med Steiners tidiga litterära alster så framkommer det tydligt att hans kunskapsteoretiska utvecklingar utmynnar i ett av de mest
omstridda filosofiska problemen, frihetens problem.276 Det finns otaliga sätt att
närma sig frihetens problematik. I detta sammanhang finns det inte möjlighet att
gå in på rikedomen av dessa diskurser. Men vi har egentligen redan berett väg
för Steiners frihetsbegrepp genom att behandla hans föreställning om människans
förmåga att övervinna den dualism som hör till människans naturliga sätt att vara
i världen.
Vi skall tematisera detta frihetsbegrepp lite mera ingående. Vi tar vår utgångspunkt i åtskillnaden mellan ett ”negativt” och ”positivt” frihetsbegrepp.277 Denna
distinktion åskådliggör nämligen frihetsbegreppets inneboende polaritet genom
att den fäster uppmärksamhet vid att människans frihet kan betraktas i förhållande till både en slags ”yttre” och ”inre” dimension.
Negativ frihet brukar betecknas som en frihet från yttre hinder. Begreppet ”negativ” syftar till att frigöra sig från någonting: När frihetens problematik vaknar
hos människan brukar den ha just denna negativa gestalt. Även i sin ursprungliga
teologiska betydelse betraktade man människans ”oberoende av Gud” som en förutsättning för att människan överhuvudtaget skulle kunna etablera ett förhållande
till Gud. I sin mest extrema gestalt kan denna negativa frihet betraktas som en
slags ren självutlevelse – en irrationell frihet att handla utifrån sina inneboende
drifter. Frihet betyder att ingenting står i vägen. I moderna diskussioner har den
negativa friheten kommit att beteckna människans frihet att göra som hon vill, i
enlighet med sina starkaste önskningar, utan att någon makt eller myndighet lägger sig i. Den negativa friheten handlar alltså om frihet från begränsningar. Till
exempel Taylor (1995) har definierat den negativa friheten som ett slags möjlighetsbegrepp: Friheten definieras utifrån de möjligheter som är tillgängliga, oavsett
om vi utnyttjar dem eller inte. Det negativa frihetsbegreppet handlar i första hand
om frihetens yttre villkor.
Den positiva friheten står däremot för en slags omvänd formulering av den negativa friheten: frihet till olika valmöjligheter. Den positiva friheten betonar själva
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Hannah Arendt har uttryckt frihetsbegreppets problematiska karaktär kärnfullt:
”Det är som om uråldriga motsägelser och antinomier låg och väntade på att tvinga
in tankarna i logiskt omöjliga dilemman, så att det – beroende på vilket av dilemmats
horn man klänger sig fast vid – blir lika omöjligt att bilda sig en föreställning om friheten eller dess motsats som det är att förverkliga begreppet fyrkantig cirkel” (Arendt
2004, 157).
277
Kant utgick i sin kunskapsteori från denna distinktion. Kant betraktade det negativa
frihetsbegreppet som en frigörelse av sinnenas ”tvång”. Det positiva frihetsbegreppet
var däremot knutet till människans självbestämmande, hennes autonomi och spontanitet. Distinktionen mellan ”positiva” och ”negativa” teorier om frihet fick ny aktualitet i den moderna politiska diskussionen i samband med Isaiah Berlins Four Essays on
Liberty från 1969. Diskussionen har följts upp av bl.a. Charles Taylor som diskuterat
distinktionen mot bakgrund av sin egen antropologi, se Taylor (1995, 191–213).
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utövandet av den föreliggande friheten, det är ett utövandebegrepp. Förespråkare
för den positiva friheten hävdar att det inte räcker med att det existerar valmöjligheter utan friheten förverkligas egentligen först när man kan har tillräcklig kunskap om de alternativ som erbjuds. Här gör man en skillnad mellan olika viljor
och värderingar. Frihet, i denna positiva mening, måste därför också innefatta
vissa inre förutsättningar: självförståelse, moralisk bedömning och självkontroll.
Om inte vissa inre förutsättningar uppfyllts kan vi helt enkelt misslyckas med att
vara fria (se Taylor 1995, 196). Människans positiva frihet innefattar därför en viss
utvecklingsnivå eller mognad för att hon överhuvudtaget skall kunna handskas
med de möjligheter som omger henne.
Vi kan se att idén om människans expressiva natur (som var så central för
romantiken), om människans självförverkligande, inte är direkt förenlig med en
negativ teori om frihet.278 Människans frihet förutsätter en kultiverad karaktär,
en självförståelse som har skapats i en medveten ansträngning. Den handlar om
att kunna utöva kontroll över sitt liv, att bestämma över sitt eget livs utformning.
Men detta leder också till en ytterligare dimension av det klassiska ”positiva” frihetsbegreppet. Friheten vinns liksom när man lyder under sitt ”sanna” eller autentiska jag. Frågan blir då vad detta ”sanna” jag egentligen representerar. I olika
sammanhang har friheten definierats utifrån en viss ordning eller ett riktigt förhållande. Autonomi, i form av självständighet, handlar då inte om ett rättframt
självbestämmande utan även om att hitta tillbaka till en enhet, kanske rentav en
kosmisk ordning.279
Denna filosofiska problematik kring frihetens natur var fullt närvarande i
Steiners tidiga skrifter. Steiners respons på dessa problemställningar står i direkt
relation till hans kunskapsteoretiska position.280 Steiner utgick från att hans kunskapsteoretiska undersökningar också har konsekvenser för hur man skall betrakta människans praktiska handlande. Människans praktiska liv, hennes handlingar – och alltså också hennes frihet – kan alltså inte förstås oberoende av de
tankemässiga bestämningar som finns inom henne (GA 2, 150). Steiners sätt att
argumentera kring frihetsbegreppet i sina tidiga skrifter följer, på många centrala
278

Detta bygger på en slags pedagogisk paradox. Frihet till självförverkligande, dvs.
positiv frihet, kräver liksom att man redan utövar frihet. Som Taylor skriver: ”Man kan
inte säga att någon är fri med avseende på självförverkligande om han är fullständigt
oförverkligad, om han till exempel är fullständigt omedveten om sin potential, om han
aldrig ens ställt sig den frågan, eller om han är paralyserad av skräck inför att bryta
någon norm som han har internaliserat men som inte autentiskt återspeglar honom
själv” (Taylor 1995, 194).
279
Taylor (1988) pekar att kännetecknande för den moderna subjektsuppfattningen
är att friheten inte definieras i förhållande till en viss ordning eller givet förhållande:
”Redan från början vanns den nya identiteten som självdefinierande subjekt genom
frigörelse från en större kosmisk ordning och dess anspråk (...) Exempelvis förbinds
det hos Aristoteles underförstådda frihetsbegreppet med harmoni, jämvikt, medelvärdet, ställda i motsats till ytterligheternas oordnade hegemoni” (Taylor 1988, 199).
280
Man kan säga att friheten som ett filosofiskt problem löper genom hela Steiners tidiga skriftställarskap från början av 1880-talet och kulminerar i viss mening i hans bok
om frihetens filosofi från medlet av 1890-talet (se Lindenberg 1997, 214).
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punkter, den romantiska bildningshumanismens tradition. För att förstå människans individualitet, som är frihetens förutsättning, måste vi, säger Steiner, framskrida till dess speciella natur (GA 4, 250). Friheten är därmed bunden till människans individualisering, till hennes principium individuationis. Vi skall i detta
sammanhang försöka klargöra vad Steiner menar med ”individualitet” och hur
den utgör ett ideal för människans praktiska och moraliska liv.
4.3.1. Konstitutionen av människan individualitet
Steiners tidiga filosofiska skrifter är rika på uppslag om inte alltid särskilt systematiska. En viktig del i hans frihetsfilosofiska argumentering handlar om hur
människan växer in i världen som en individualitet. Vi skall i detta sammanhang
försöka följa en viss linje i Steiners resonemang som inte framkommer särskilt explicit, nämligen hur människans individualitet står i förhållande till tanken, känslan och viljan. Det är av intresse redan på den grund att tanken, känslan och viljan
framträder inom Waldorfpedagogiken som tre grundkrafter i människans tillvaro
men då behandlade i en antroposofisk gestalt. Den tidiga Steiner håller sig helt
igenom inom en allmän filosofisk diskussion. Intressant i denna diskussion är att
den tidiga Steiner, redan under slutet av 1800-talet, berör vissa teman som löper
in i 1900-talets hermeneutiska och fenomenologiska traditioner.

(a) Individualiserade begrepp
Steiner utgår från att människans varseblivning alltid har ett särskilt innehåll. Det
är fullkomligt meningslöst att tala om en varseblivning utan att relatera till det
innehåll eller objekt som medvetande riktar sig mot. Vår erfarenhet är alltid en
erfarenhet av någonting.281 Det finns alltså en rörelse från objekten till subjektet.
Men det finns likväl en rörelse från subjektet till objektet. Människans medvetande är den teater där denna rörelse utspelas, i form av en slags förmedling mellan varseblivning och tänkande. Varje gång vår uppmärksamhet ”reflektivt” riktas
mot någonting så är detta ’någonting’ förbundet med en begreppslig intuition
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Steiners utgångspunkt kommer nära den husserlska fenomenologins syn på medvetandets intentionalitet som en grundkategori för varje möjlig erfarenhet. Med intentionalitet avses den grundläggande distinktion som Husserl gjorde mellan noema,
i betydelsen det som upplevs (såsom upplevt), och noesis, som står för sättet som det
upplevs på. När jag riktar min uppmärksamhet mot det jag för tillfället sysselsätter
mig med så handlar det om att jag (erfarenhetsmässigt) primärt fokuserar på denna
verksamhet. Både mitt jag (som ett kunskapande subjekt) och allt det andra som ligger
utom räckhåll för min uppmärksamhet träder liksom i bakgrunden. Om vi beskriver
intentionalitetens grundstruktur som en relation mellan noesis => noema, så är Husserls poäng att det som framträder först i vår erfarenhet ändå är korrelationens slutpunkt, dvs. noema, det som upplevs. Detta implicerar att subjektet inte är givet vid den
fenomenologiska analysens inledande skede utan subjektet ”är endast känt reflexivt
genom fenomenen och hur dessa fenomen visar sig för subjektet” (se Ihde 2000, 22).
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som bestämmer det varseblivna objektet som ett särskilt objekt. Men människans
föreställningar [Vorstellungen] kan inte uteslutande definieras i förhållande till ett
givet objekt. Vi måste hålla kvar Steiners anspråk på tänkandets säregna natur.
Det är människans tänkande aktivitet som skapar en relation mellan ett subjekt och ett objekt. Därför kan vi, strängt taget, inte ha en erfarenhet av en yttre
värld utan att ha en föreställning om en inre värld (tänkande). När människan
reflekterar över sina förställningar så beledsagas de av att vara ”mina” föreställningar. Människans tillvaro är, för Steiner, grundad i en slags heideggeriansk
utgångspunkt om att tillvaron alltid är ”någons” tillvaro.282 I en fenomenologisk
terminologi kunde man säga att intentionalitetens båda grundläggande element
uppkommer samtidigt. Våra varseblivningar är i den meningen aldrig fullständigt
fria från det subjekt som varseblir. För Steiner är denna omständighet fullkomligt
konstitutiv för kunskapens genes.
Jag ser inte endast ett träd utan är samtidigt medveten om att det är jag som ser
det. Jag vet att det sker något inom mig då jag ser trädet. Efter att trädet försvunnit ur min synkrets blir det kvar en rest av denna händelse i mitt medvetande: en
bild av trädet. Denna bild har under iakttagelsen anslutit sig till mitt jag. Mitt jag
har nu berikat sig med innehållet av ett nytt element. Detta element kallar jag min
föreställning om trädet. Jag skulle inte kunna prata om föreställningar om jag inte
skulle uppleva dem i förhållande till mitt jag (GA 4, 68–69).283
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Heideggers kända formulering från Sein und Zeit lyder: ”Das Seiende, dessen Analyse zur Aufgabe steht, sind wir je selbst. Das Sein dieses Seienden ist je meines. Im Sein
dieses Seienden verhält sich dieses selbst zu seinem sein. Als Seiendes dieses Seins ist es
seinem eigenen Sein überantwortet. Das Sein ist es, darum es diesem Seienden je selbst
geht.“ (Heidegger 1993, 41–42).
283
Ich sehe nicht bloss einen Baum, sondern ich weiss auch, dass in mir etwas vorgeht,
während ich den Baum beobachte. Wenn der Baum aus meinem Gesichtskreise verschwindet, bleibt für mein Bewusstsein ein Rûckstand von diesem Vorgange: ein Bild
des Baumes. Dieses Bild hat sich während meiner Beobachtung mit meinem Selbst
verbunden. Mein Selbst hat sich bereichert, sein Inhalt hat ein neues Element in sich
aufgenommen. Dieses Element nenne ich meine Vorstellung von dem Baume. Ich
käme nie in die Lage, von Vorstellungen zu sprechen, wenn ich diese nicht der Wahrnehmung meines Selbst erlebte.
187

Det är alltså endast meningsfullt att tala om föreställningar i den mån våra varseblivningar får till stånd varaktiga förändringar i subjektet.284 Som ett subjekt kan
jag återkalla till minnet varseblivningar som inte längre är inom min varseblivningskrets (GA 4, 100–102; 110). Detta betyder ju i första hand att vi, med hjälp
av vår minnesförmåga, är kapabla att bilda oss föreställningar som ligger till grund
för vår kunskap. Men utifrån Steiners epistemologiska grundsyn betyder det också
att våra föreställningar består av individualiserade begrepp (ibid.110). Individualiserade begrepp betyder, i detta sammanhang, att begreppen alltid står i relation
till ett konkret subjekt, ett medvetet jag som förenar sina varseblivningar med bestämda begrepp. Det kan låta som en truism att, som Steiner, mena att människans
individualitet uppkommer redan på det kunskapsteoretiska planet när människan
möter sin omvärld utgående från sina egna erfarenheter. Men Steiners poäng är att
alla våra begrepp får en individuell prägel i människans föreställningsvärld:
Begreppet får en individuell gestalt genom varseblivningen, en relation till denna
bestämda varseblivning. I denna individuella form, som innefattar relationen till
varseblivningen som en karakteristisk egenskap, lever den vidare inom oss och
skapar en föreställning om fenomenet. Påträffar vi nu ett annat fenomen som vi
förbinder med samma begrepp så inser vi att det tillhör samma art som det första.
Påträffar vi åter samma fenomen två gånger så finner vi inte bara ett motsvarande
begrepp utan ett individualiserat begrepp med den karakteristiska relationen till
detta objekt, och vi inser objektet vara densamma (ibid.110–111).285
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Det är, enligt Steiner, relevant att skilja mellan ’subjektiva varseblivningar’ som alltså
är föreställningar och ’objektiva varseblivningar’ som betecknar att det faktiskt existerar
ett objekt inom mitt varseblivningsfält. Varseblivningar människan gör utanför henne
själv kan betecknas för den varseblivna yttervärlden medan hennes föreställningar om
dessa varseblivningar utgör innervärlden. Att blanda samman dessa båda begrepp har,
enligt Steiner, orsakat en del missförstånd inom den moderna filosofin. Ett missförstånd
är kantianismens uppfattning om att vi inte varseblir tingen som de är i sig själva utan
endast våra föreställningar om dem. Det enda vi då kommer åt, enligt denna föreställning, är den förändring som varseblivningen orsakar i subjektet men inte den värld som
orsakar denna förändring. Kunskapens sträcker sig i detta fall, på grund av människans
konstitution, endast till min föreställningsvärld. En mera radikal version av förställningarnas subjektivitet finner man i biskop Berkeleys antagande om att människans föreställningsvärld endast existerar i den mån Gud framkallar denna varseblivning. När jag
vänder bort min blick från objektet så upphör också objektets existens. Världen existerar
alltså endast inom ramen för Gud och människorna (se GA 4, 69).
285
Der begriff erhält durch eine Wahrnehmung eine individuelle Gestalt, einen Bezug
zu dieser bestimmten Wahrnehmung. In dieser individuellen Gestalt, die den bezug
auf die Wahrnehmung als eine Eigentümlichkeit in sich trägt, lebt er in uns fort und
bildet die Vorstellung des betreffenden Dinges. Treffen wir auf ein zweites Ding, mit
dem sich derselbe begriff verbindet, so erkennen wir es mit dem ersten als zu derselben
art gehörig; treffen wir dasselbe Ding ein zweites Mal wieder, so finden wir in unserem
Begriffssysteme nicht nur überhaupt einen entsprechenden Begriff, sondern den individualisierten begriff mit dem ihm eigentümlichen Bezug auf denselben Gegenstand,
und wir erkennen den Gegenstand wieder.
188

Människans föreställningsvärld är alltså genomsyrad av individualiserade begrepp. Eller närmare bestämt: människans föreställningar består av individualiserade begrepp. Vad man betecknar som människans erfarenhet är i sin tur summan
av allt som jag har bildat mig föreställningar om. Vi är nu i stånd att schematiskt
skissera upp den grundläggande strukturen av de centrala komponenterna i Steiners kunskapsteori. Om man börjar från den mest generella nivån, från människans erfarenhet, så kan den delas upp i följande nivåer:
Erfarenhet
summan av allt som jag har bildat mig föreställningar om

Föreställning
Verklighetens subjektiva representation
Varje föreställning beledsagas av att jag föreställer mig själv
Varje föreställning förändrar innehållet i mitt jag
Individualiserade begrepp,
(dvs. partikulära iakttagelser som har anslutits till allmänna begrepp)

Observation
förnimmelse
individuellt

Intuition
tänkande
universellt

Figur 6. Den individuella erfarenhetens konstitution i Steiners frihetsfilosofi

Vi har kunnat se att människans förmåga att skapa föreställningar ger vårt tänkande (begreppsliga) liv en individuell inriktning. Människans iakttagelser ansluter sig alltid till hennes begreppsvärld. Redan inom samma språk förstår vi de
olika begreppen lite på olika sätt beroende på de erfarenheter vi har gjort i våra
liv. Alla människor ser på världen utifrån den egna platsen hon befinner sig i. Vår
situationalitet är i denna mening konstitutiv för vår kunskap, dvs. vår kunskap är
beroende av den situation eller plats vi befinner oss i. De skillnader som finns mellan olika teorier och föreställningar uppkommer från de individuella skillnaderna
i människans möte med världen. Samtidigt framstår världen ändå som en enhet:
vi lever som tänkande varelser i en och samma värld.
Steiners syn på hur kunskapen konstitueras i människans föreställningsvärld
implicerar att våra föreställningar aldrig är representationer av oberoende objekt.
Människan skapar inte representationer av sin omvärld i sin hjärna oberoende av
den som gör dessa avbildningar. Mellan våra förnimmelser och vårt tänkande finns
individualiserade begrepp (föreställningar) som gör att det alltid är fråga om en tolkning av verkligheten utifrån den egna situationsbundna positionen. Vårt tänkande
är någonting universellt som ändå alltid har individuella drag. Detta ger sedan, som
vi skall se, sin egen individuella riktning till människans känslo- och viljeliv.
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En annan konklusion utgående från Steiners syn på de individualiserade begreppen är alltså att individualiteten är en reell och verklig egenskap som hör till
människans konstitution. Genom att människan ”fördjupar” individualiteten så
förverkligar hon något genuint mänskligt.286 Men människan behöver alltså utveckla kunskapens båda grundläggande förmågor för att fördjupa sin erfarenhetsmässiga relation till världen. Genom människans förmåga att, å ena sidan, göra
observationer och, å andra sidan, skapa (begreppsliga) intuitioner skapar hon en
levande och fördjupad relation till sin omvärld.287

(b) Känsla
Det finns något ofullständigt i den ovanskisserade kunskapsteoretiska struktur
som härrör från att den utesluter människans känsla och vilja. Vi kan knappast
beskriva vår meningsbärande tillvaro endast med hjälp av varseblivningar och tänkande utan vi lever i allra högsta grad i en livsvärld där känslor spelar en väsentlig
roll. Steiner utvecklar inte, i sin tidiga filosofi, känslobegreppet i någon större utsträckning men ger det dock en tydlig och konstitutiv roll i människans utveckling
till en individualitet, till en ”person”.
Känslan har inom den västerländska vetenskapliga traditionen ofta betraktats
som någonting subjektivt och kunskapsfientligt. Känslorna är något människan
frambringar i anslutning till sina upplevelser men som, i ett epistemologiskt avseende, inte kan belysa människan som kunskapande varelse. En tro på förnuftet som
kan ge en objektiv beskrivning av sakernas förhållande behöver inte känslans bekräftande. Känslor, i sina olika former, har följaktligen kommit att betraktats som
sekundära kvaliteter belägna utanför den objektiva sfären. Men i tanketraditioner
som problematiserar den klassiska dualistiska relationen mellan ett ”inre” subjekt
som varseblir den ”yttre” objektiva verkligheten så måste man även omdefiniera
känslorna roll. Steiners tidiga, monistiska, filosofi utgör en sådan tradition.
286

Begreppet individualitet och det filosofiska begreppet om ”självet”, ”jaget” eller
”moraliska agenten” är naturligtvis närbelägna. Vi har sett att Steiners föreställning
om ”självet” uppkommer i vår beröring med vår omvärld. Steiner motsätter sig tydligt
uppfattningen om ”självet” som någon slags entitet som ligger till grund för våra varseblivningar. Istället pekar det på någonting som vi endast erfar i en process, i vår erfarenhet i världen. Welburn (2004, 155–6) skriver att Steiners föreställning om ”självet”
[self] måste ses i förhållande till den utvecklingsprocess som kännetecknar vårt sätt att
vara i världen: ”Självet är primärt vad tingen inte är. Vi kan givetvis finna en föreställning av vårt ”själv” i den samling av förflutna erfarenheter som har format oss till vad
vi är nu: men den sanna identiteten definieras inte genom dessa erfarenheter; om de
vore skulle vi inte vara en person utan ett dokumentskåp. Istället har vi en fortgående
identitet, själv [selfhood], just därför att vi kan hålla på med att tillägna oss erfarenheter
på ett enhetligt sätt” (...) Därför är självet för Steiner den direkta motsatsen till någonting som ’läggs till’ i erfarenheten.
287
Om endast den ena sidan är utvecklad förlorar man förmågan till den genuina individuella och rika erfarenheten. Steiner skriver att ”[b]åde den tanklösa resenären liksom den lärda som lever i ett abstrakt begreppssystem är lika oförmögna att samla på
sig en rik erfarenhetsvärld” (GA 4, 111).
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Den unga Steiner ser känslan som en slags levnadsbestämning [Lebensbestimmung] som är lika grundläggande som tänkandet. Som vi tidigare har sett beledsagas våra föreställningar alltid av en medvetenhet om vårt jag. Denna individuella
relation mellan världen och mitt jag uttrycker sig i känslan (GA 4, 112). Människan levnadsinnehåll är alltså inte uteslutande begreppsligt utan vårt liv förlöper
jämsides med olika former av känslor. Denna uppfattning är väl elaborerad inom
den moderna fenomenologiska traditionen. Känslorna avtäcker en grundstruktur
i tillvaron som är av en icke-teoretisk natur. Vi är alltid omringade av objekt och
fenomen som har en viss betydelse för oss, på ett eller annat sätt. Människan är
därför aldrig utan känslor och stämningar i och med att vi aldrig, förutom kanske i
patologiska fall, kan uppnå ett fullständigt indifferent förhållningssätt till världen.
Människans sätt att vara i världen tar således alltid sin avstamp i, något som Heidegger betecknar för, en viss belägenhet [Befindlichkeit] – och denna belägenhet
har i sin tur redan avtäckt världen från ett visst perspektiv.288
Detta kan onekligen betraktas som trivialt att påstå vi är kännande varelser
och att sakernas tillstånd har en viss betydelse för oss. Men att försöka uttrycka
förhållandet mellan kunskap och känsla är långtifrån trivialt. Utgångspunkten för
Steiner är att känslan har en konstitutiv betydelseskapande förmåga i människans
tillvaro. Människan förhåller sig känslomässigt till sin omvärld liksom genast från
början. Det kan vara känslor av hunger, kyla, värme eller närhet. Känslan i dess
ursprungliga gestalt, liksom människans varseblivning, framträder för människan
före vi på något sätt har medvetandegjort den. Vår medvetenhet om känslans förening med vårt eget jag växer fram senare.
Allra först har vi en känsla att vi existerar; och under loppet av den gradvisa utvecklingen kommer vi till en punkt där det egna jagets begrepp stiger upp ur den
dunkelt upplevda egna tillvaron. Men vad som framträder för oss senare är ändå
ursprungligen oskiljaktigt förbunden med känslan (GA 4, 143).289

Nu menar Steiner att då känslan träder i förbindelse med vårt jagmedvetande så
får den en alldeles ny betydelse i människans tillvaro. Mot denna bakgrund kan
man förstå Steiners påstående om att känslan behöver ett tillägg, ett komplement,
för att vi skall kunna förstå dess betydelse (ibid.). Detta komplement är precis
288

Inom ramen för Heideggers fundamentalontologi uttrycker dikotomin mellan subjekt/objekt inte den fundamentala relationen i vår tillvaro. De fundamentala relationerna måste uppsökas i människans Da-sein, i de olika relationer som människan alltid
redan befinner sig i världen. Heideggers begrepp om Befintlichkeit skall inte förväxlas
med känslor i den vardagliga betydelsen av ordet. Befintligkeit är ett mycket vidare
begrepp som existentiellt-ontologiskt liksom bestämmer vår ”därvaro” i världen. Vi
påträffar handligar, saker och ting alltid på ett visst sätt: som attraktiva, tråkiga, skrämmande eller rentav likgiltiga. Att saker har en viss betydelse för oss är att leva i den
”ofrivilliga” dimensionen av Befintlichkeit, se t.ex. Heidegger (1993, 136).
289
Wir fühlen uns zuerst als Daseiende, und im Laufe der allmählichen Entwicklung
ringen wir uns erst zu dem Punkte durch, wo uns in dem dumpfgefühlten eigenen
Dasein der begriff unseres Selbst aufgeht. Was für uns erst später hervortritt, ist aber
ursprünglich mit dem Gefühle unzertrennlich verbunden.
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detsamma som gällde för varseblivningen, dvs. tänkandet måste ta det till sin krets.
Känslan är alltså en slags ofullständig verklighet i dess omedelbara gestalt, då den
ännu inte har förenats med vårt tänkande, med våra begrepp och idéer.
Människans tänkande och hennes känsloliv är, för Steiner, ett uttryck för en
slags tvåfaldig relation till världen. I människans tillvaro pekar dessa båda levnadsbestämningar mot diametralt motsatta håll men de behöver varandra.
Vårt tänkande förbinder oss med världen; vår känsla för oss tillbaka på oss själva
och först den gör oss till en individ. Om vi endast vore tänkande och förnimmande
väsen så måste hela vårt liv flyta iväg i fullkomlig likgiltighet. Om vi endast skulle
urskilja oss själva som ett jag så vore vi fullkomligt likgiltiga gentemot oss själva.
Först därigenom att det hör en självkänsla till vårt självmedvetande, att varseblivningen av fenomenen medför glädje eller smärta, så lever vi i världen som självständiga väsen vars existens inte uttömmande är ett begreppsligt förhållande till
den övriga världen utan som även har ett speciellt värde för oss (GA 4, 112).290

Människans ”jag” är inte bara en kognitiv angelägenhet. Vår individualitet uppkommer i det betydelsebärande förhållande då vi som subjekt ”känner” oss fram i
världen. Vårt ”jag” identifieras inte bara som ett tänkande jag utan likväl som ett
kännande jag. Denna ”känsla” ger oss kunskap både om oss själva och världen.
Vi kan se att Steiners ontologiska syn på känslans konstitutiva roll överskrider
den klassiska subjekt/objekt relationen. För Steiner förefaller det suspekt att betrakta människans känsloliv som uteslutande ”subjektivt” och därigenom utesluta
det från verklighetens sfär. Då hamnar vi in i en dualism där känslorna är privata
och står i ett motsatsförhållande till den objektiva verkligheten. Detta skulle ju
innebära att de endast säger någonting om subjektet men inte om den utanför
subjektet liggande världen. Steiners begrepp om känslan är snarare relationistiskt.
Han kommer därför nära Heideggers ontologi i betoningen att känslor och stämningar inte är inre tillstånd som vi applicerar på omvärlden, utan någonting som
uppkommer i vår relation till världen. De uppkommer, strängt taget, därför varken
”utifrån” eller ”inifrån” utan från varande i världen [In-der-Welt-Sein] (Heidegger
1993, 136–138).291 Därför förefaller de att, i en viss mening, ”komma över” oss.
290

Unser Denken verbindet uns mit der Welt; unser Fühlen führt uns in uns selbst zurück, macht uns erst zum Individuum. Wären wir bloss denkende und wahrnehmende
Wesen, so müsste unser ganzes Leben in unterschiedloser Gleichgültigkeit dahinfliessen. Wenn wir uns bloss als Selbst erkennen könnten, so wären wir uns vollständig
gleichgültig. erst dadurch, dass wir mit der Selbsterkenntnis das Selbstgefühl, mit der
Wahrnehmung der Dinge Lust und Schmerz empfinden, leben wir als individuelle wesen, deren Dasein nicht mit dem Begriffsverhältnis erschöpft ist, in dem sie zu der
übrigen Welt stehen, sondern die noch einen besonderen wert für sich haben.
291
Heidegger använder begreppet Stimmung som ett ontologiskt begrepp som måste
därför förstås i relation till hans fundamentalontologiska strävan, dvs. att den grundar
sig i vårt varande i världen [In-der-Welt-Sein]. Heidegger skriver att Stimmung är något
som alltid redan avtäckt [erschlossen] världen och därigenom först gör det möjligt att
överhuvudtaget rikta sig mot någonting (Heidegger 1993, 137). Heidegger ger sin mest
utförliga analys av Stimmungbegreppet i hans föreläsningscykel från 1929/1930, Die
Grundbegriffe der Metaphysik – Welt, Endlichkeit, Einsamkeit.
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Detta öppnar upp ett perspektiv om att vissa känslor endast kan förstås i förhållande till den betydelse som vi tillskriver en viss situation. Nu är förstås inte alla
känslor eller emotioner av denna art. En känsla av fysisk smärta uttömmande förklaras genom att hänvisa till vår kropp och beskrivas som en följd av t.ex. en viss
fysisk retning. Men, som människor, har vi otaliga känslor som bygger på en betydelsetillskrivande förmåga där denna förmåga är konstitutiv för själva känslans
uppkomst. Känslor som skam, indignation, altruism eller ånger kan inte uppstå
utan att vi befinner oss i en viss belägenhet som ”subjekt”.292 Dessa känslor är helt
beroende av den situation som vi upplever oss vara som individer. I dessa fall står
inte kunskapen i motsats till känslan. De snarare samverkar. Utan känslor skulle
hela denna intersubjektiva värld inte överhuvudtaget öppna sig för människan.
Två konklusioner följer från detta. Å ena sidan öppnar vårt tänkande eller vår
”tolkande” aktivitet upp en sfär av olika känslor som har betydelse för våra liv.
Dessa subjektrelaterade känslor öppnar upp nya kvalitativa betydelser för våra liv
som möjliggör det för oss att orientera oss mot ändamål eller strävanden som vi
håller för viktiga. Om alla våra känslor kunde förklaras på nivån av omedelbar
respons på yttre stimuli så skulle det inte existera någon relation mellan tänkande
och känslor utan de skulle evigt förlöpa längs egna fåror. Å andra sidan är inte
våra subjektrelaterade känslor mindre verkliga för att de innefattar en medierad
tolkning i stället för en omedelbar respons. Snarare är det tvärtom. Våra subjektrelaterade känslor öppnar upp för oss vad det är att vara människa. Vår medvetenhet om det moraliska livet beror i allra högsta grad på hur våra känslor format
sig. Denna ”tolkning” av vår situation är inte någonting vi kan välja bort utan är
i stället en väsentlig del av vår existens. Människans liv är alltid förknippat med
”tolkad” känsla och denna tolkning är konstituerande för känslan. Våra känslor
innefattar alltid särskilda artikuleringar som öppnar ett område för betydelser som
i sin tur avkräver ytterligare artikuleringar av oss (se Taylor 1995, 119–120). Vi är
liksom innefattade i en livslång hermeneutisk process där tänkande och känsla står
i ett ömsesidigt förhållande.
Steiner menade att människans individualitet uppkommer endast i den mån
vår känsla sträcker sig till den begreppsliga världens område. Människan är, enligt
Steiner, ett slags dubbelväsen. Människan är begränsad till ett område som hon
iakttar som sin egen personlighet men samtidigt är hon bärare av en verksamhet som från en högre sfär bestämmer hennes begränsade tillvaro. Människans
tänkande är inte individuellt som förnimmelsen och känslan. Det är universellt.
Det får en individuell prägel i varje enskild människa endast därigenom att det
ansluter sig till hennes individuella känslor och förnimmelser (GA 4, 92). Känslan
uttrycker alltså vår individuella relation till världen genom att våra varseblivningar
ansluts till vår egen personlighet, vårt individuella jag. På grund av att känslan är
förankrad i det individuella livet kan man, enligt Steiner, inte utveckla den till allmän princip. Om man gör det så försöker man förklara världen genom något som
i grunden är individuellt. Det var ett drag som ofta hänvisas till romantiken – en
292

Charles Taylor kallar dylika känslor för subjektrelaterade egenskaper eftersom de
bara kan existera i en värld med upplevande subjekt, de angår subjektets liv qua subjekt
(Taylor 1995, 109).
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strävan att överbetona känslans roll. Men på denna punkt, och i enlighet med sin
monistiska grundsträvan, är Steiner tydlig med att markera sin egen ståndpunkt.
Emedan känslan är något helt individuellt, som kan jämföras med varseblivningen,
så gör känslofilosofen något som endast har betydelse inom sin egen personlighet
till en världsprincip. Han försöker genomtränga hela världen med sitt eget jag (…)
känslans filosofi betecknas ofta för mystik. Misstaget i det åskådningssätt som härrör från mystiken, och som endast bygger på känslan, ligger i att den strävar efter
att uppleva det som den borde veta; den strävar efter att skapa något universellt av
det individuella, känslan (GA 4, 144).293

Steiner placerar sitt eget tänkande i motsatsförhållande till den form av mystik
som utgår från den individuella känslan.294 Han står också på denna punkt i opposition med den fåra av romantikens tänkande som betonade människans möjlighet att uppnå någonting universellt, det absoluta, genom känslan. Den sanna
individualiteten uppkommer, enligt Steiner, när känslan sträcker sig till den
begreppsliga världens område (GA 4, 113). Utan känsla kan vi inte förankra kunskapen om världen i vår egen individualitet och den konkreta situation vi befinner
oss. Annorlunda uttryckt är känslan, med Steiners terminologi, ”det medel [Mittel] varigenom begreppen får ett konkret liv” (ibid.114). Det är först genom den tolkade eller reflekterade känslan som människans liv öppnar sig mot en tillvaro av
högre värden, mot möjligheter att realisera idéer och mål i livet. Och inom denna
sfär är det meningsfullt att tala om människans strävan efter högre målsättningar,
bildning och humanitet.

(c) Vilja
Vi har sett att människans känsloliv är intimt förbunden med tankemässig fördjupning och reflexion. Detsamma gäller, enligt Steiner, även för viljelivet. Människans känslor uppkommer, enligt honom, i objektens relation till henne själv.
293

Da das Gefühl etwas ganz Individuelles ist, etwas der Wahrnehmung Gelichkommendes, so macht der Gefühlsphilosoph ein Prinzip, das nur innerhalb seiner Persönlichkeit eine Bedeutung hat, zum Weltprinzipe. Er sucht die ganze Welt mit seinem
eigenen Selbst zu durchdringen (...) die Philosophie des Gefühls wird oft als Mystik bezeichnet. Der Irrtum einer bloss auf das Gefühl gebauten mystichen Anschauungsweise
besteht darinnen, dass sie erleben will, was sie wissen soll, dass sie ein individuelles, das
Gefühl, zu einem universellen erziehen will.
294
Vi har sett vilket nära släktskap som råder mellan Steiner syn på människans förmåga till det ”rena tänkande” och beskrivningar av mysticismens erfarenheter (se kapitel
4.2.3.4.). När Steiner därför polemiserar mot mystiken måste man läsa det mot bakgrund av hans föreställning om idéernas andlighet. Steiner skriver i sin självbiografi att
mystikern tycktes honom ”som en människa, som inte kan se anden i idéerna. Den kyla
han känner tvingar honom att söka den värme, som själen behöver, i befrielsen från
idéer (...) Han sätter gränsen för kunskapen, där sinnenas iakttagelseförmåga slutar.
Den sedvanlige mystikern är jämställd med materialisten vad det gäller den mänskliga
kunskapen om idéerna” (Steiner GA 28, 116/1981a, 150).
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Genom att begreppsliggöra denna relation får man kunskap om hur omvärldens
fenomen och processer påverkar vår egen individualitet. Om känslan är ett uttryck för hur objekten står i förhållande till en själv så kan man säga att viljelivet
uttrycker samma förhållande men i motsatt riktning. I viljan uttrycker vi alltså vår
personliga relation till de fenomen och processer som omger oss.
Den moderna filosofins diskussion kring viljans natur kretsar ofta kring huruvida människans vilja är fri eller inte. Är det vi själva, som personer, som styr våra
handlingar eller kan man spåra alla människans handlingar till en bakomliggande
kausal determinism. För Steiner är det tydligt att frihetens problem inte kan bemötas med ett antingen/eller. Som vi redan tidigare nämnde utgick Steiners från
att frågan om frihetens natur (och närmare bestämt den mänskliga handlingens
natur) föregås av frågan om tänkandets natur. Vi är nu i stånd att motivera varför Steiner ser det som ett kunskapsteoretiskt problem. Tänkandet är, för Steiner,
en aktivitet som konstituerar både subjektiviteten och objektiviteten i människans
tillvaro, den liksom öppnar vägen för att människan kan stå i en individuell relation till världen som helhet. Om människan står i ett tänkande förhållande till
omvärlden så kan man fråga sig av vilken art detta tänkande förhållande är? Kan
detta tänkande endast ge upphov till motiv som påverkar människans vilja med
omedelbar nödvändighet?
Är människans alla handlingar av samma art? Kan man ställa krigarens handlingar
på stridsfältet, vetenskapsmannens verksamhet i laboratoriet, statsmannens handlingar i komplicerade diplomatiska situationer på samma nivå som spädbarnet då
den skriker efter mjölk (GA 4, 18).295

Det faktum att man ser olika typer av handlingar som lika har, enligt Steiner, lett
till att frihetsdiskussionen har stannat upp vid en dikotomisering av determinism/
indeterminism. Men då har vi, menar han, inte förstått att så fort vår verksamhet
inte gäller att endast tillfredställa våra djuriska drifter så är våra drivkrafter genomträngda av tankar. Mellan människan och hennes mänskliga handlingar finns
motiv som har blivit medvetna.296 I grund och botten handlar frågan om frihet
därför om att kunna göra en åtskillnad mellan, å ena sidan, medvetna bevekelsegrunder och, å andra sidan, omedvetna drivkrafter för mina handlingar. Den
förstnämnda handlar utifrån ett medvetandegjort motiv medan det senare utgår
från en blind drift [aus blindem Drange] (se GA 4, 13–20). Steiner följer på denna
punkt en tradition från Platon till Hegel. Hos människan är tänkandet därför något som placeras mellan den trängande driften och dess tillfredställande.297
295

Sind die Handlungen der Menschen denn von einerlei Art? Darf die Tat des Kriegers auf dem Schlachtfelde, die des wissenschaflichen Forschers im Laboratorium, des
Staatmannes in verwickelten diplomatischen Angelegenheiten auf gleiche Stufe gestellt
werden mit der des Kindes, wenn es nach Milch begehrt?
296
Enligt Steiner förbigår Spinozas determinism just denna aspekt, att vi inte
endast kan vara medvetna om vår verksamhet utan även om verksamhetens motiv
(GA 4, 15).
297
Till människans karakteristiska egenskap hör, enligt Hegel, att hon hämmar sina
drifter. Hegels utgångspunkt är att människan som tänkande, dvs. vetande om det all195

Utgångspunkten är alltså att människan är verksam på ett annat sätt än bara i
form av att tillfredställa sina omedelbara drifter. Vi kan också låta idéer och tankar
styra våra handlingar men då måste vi bli medveten om den roll tänkandet har i
våra handlingar
Vad betyder det att ha kunskap om grunderna för sina handlingar? Man har fäst
för lite uppmärksamhet på denna fråga på grund av att man dessvärre har delat
itu något som egentligen är en odelbar helhet: människan. Man har gjort en åtskillnad mellan den handlande och vetande människan vilket medför att man blir
utan det som det framför allt handlar om: den som handlar utgående från kunskap
(ibid.20).298

Vad Steiner egentligen pekar på är att människans vilja har olika nivåer. Vi lyckas
inte inringa det specifika i människans handlingsliv om vi endast ser omedelbara
begär och drifter. En människa som följer sina omedelbara viljeimpulser kan förmodligen inte se sitt eget viljeliv som annat än begär som automatiskt eller instinktivt strävar efter tillfredställelse. Men det hör också till människans egenart
att hon kan evaluera och ta ställning till de begär och motivationer som hon har.
Genom sin rationella kapacitet kan människan, i viss mån, distansera sig från sina
omedelbara behov. Hon äger en förmåga att kritiskt fästa uppmärksamhet vid sina
egen begär och motiv som i sin tur genererar en mera ”reflekterad” vilja eller viljehandlingar. Vår vilja är alltså, i dessa fall, inte oberoende av vårt tänkande. Strukturen av personens vilja förutsätter därför att människan är ett rationellt väsen.
Människan förefaller att manifestera en förmåga att reflektivt värdera sig själv och
sina handlingar som i sin tur påverkar vår självförståelse och framtida orientering
i livet. Detta har i den samtida diskursen kommit att kallas för en ”vilja av andra
graden” [second-order volitions].299 En följd av detta resonemang är att människan
kan sägas vara utöva mera frihet i en tillvaro där hon reflekterar över sina egna vilmänna, inte kan hänge sig åt sina omedelbara åskådningar och drifter. Genom människans tänkande förmåga upphör hon att vara bara en naturprodukt och strävar efter
allmänna, ideella, mål. ”I människan existerar driften, innan den tillfredställer henne
och utan att göra det. I det hon kan hämma sina drifter eller ge dem fritt lopp, handlar
hon efter vissa mål, bestämmer sig enligt det allmänna. Vilket mål som skall gälla, får
hon själv bestämma.” (Hegel 1987, 51–52)
298
Was heisst es, ein Wissen von den Gründen seines Handelns haben? Man hat diese
Frage zu wenig berücksichtigt, weil man leider immer in zwei Teile zerrissen hat, was
ein untrennbares Ganzes ist: den Menschen Den Handelnden und den Erkennenden
unterschied man, und leer ausgegangen ist dabei nur der, auf den es vor allen andern
Dingen ankommt: der aus Erkenntnis Handelnde.
299
Begreppet ”vilja av andra graden” härstammar från Harry Frankfurts inflytelserika
artikel, Freedom of the Will and the Concept of a Person, där han argumenterar för att
en alldeles fundamental skillnad mellan personer och andra levande varelser kan upptäckas i strukturen av personens vilja. Med person avser Frankfurt inte i detta sammanhang ett artspecifikt begrepp. Han håller det teoretiskt öppet att vissa icke-mänskliga
arter skulle uppfylla kriterier på att vara personer medan vissa medlemmar inom arten
människa inte skulle vara personer (Frankfurt 1971).
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jehandlingar än om hon bara omedelbart tillfredställer sina viljeimpulser.300
Steiner utgår alltså från att viljan kan aktiveras på olika sätt. Han gör också en
åtskillnad mellan två olika källor till våra viljehandlingar. Vi måste, säger Steiner,
göra en åtskillnad mellan viljeaktens drivfjäder [Triebfeder] och viljeaktens motiv
(GA 4, 153). Drivfjäder är någonting som verkar omedelbart i människans organisation som en grund för viljan medan motivet däremot är begreppslig till sin
natur. Men trots att motiven är begreppsliga så är de bundna till vår egen personlighet. Motivet är därför någonting som ”filtreras” genom vår egen personlighet
och våra individualiserade begrepp:
Allmänna och individualiserade begrepp (föreställningar) blir motiv för viljan genom att de påverkar den mänskliga individen och ger individens handlingar en viss
riktning. Ett och samma begrepp liksom en och samma föreställning verkar emellertid på olika sätt hos olika individer. De föranleder olika handlingar hos olika
människorna. Vilja är alltså inte endast ett resultat av begreppet eller föreställningen utan också av människans individuella läggning [Beschaffenheit]. Denna individuella läggning betecknar vi – efter Eduard von Hartmann – för karaktärsdraget
[die charakterologische Anlage] (GA 4, 153–154).301

Att ha motiv för sin vilja är någonting som utmärker människans sätt att handla.
Människans vilja, i form av medvetna motiv, är alltid ansluten till ett visst subjekt;
den är nödvändigtvis subjektrelaterad. Människan är alltså inte endast en bestämd
typs varelse med vissa givna begär utan det kommer även upp till den individuella
människan själv hurdan människa hon vill vara. Människan har en förmåga att
evaluerar sig själv och i den mån de kan forma sig själv i ljuset av denna evaluering
så är de ansvariga för vem de är. Det finns alltså ett slags samspel mellan vem vi är
och vad vi vill vara.
Människans handlingar får därför sin riktning från två olika håll. Människans
individuella personlighetsdrag, i form av mer eller mindre stabila livsinnehåll som
de individuella föreställningarna och känslorna utgör, är den ena aspekten. Men
människan har också en förmåga att överskrida och transformera den givna sfären, det hon för närvarande ”är”, och orientera sig mot nya målsättningar. Steiner
300

I en viss mening kan man därför säga att en sådan reflekterande vilja, av andra eller
högre grader, är ens egen i motsats till sådana begär som endast utger sig för omedelbar
tillfredställelse. Men det är viktigt att poängtera att man inte talar om frihet i någon
form av absolut, eller transcendental, mening utan en slags reflektiv rörelsefrihet som
dock alltid äger rum mot en viss kulturell och social bakgrund.
301
Allgemeine und individuelle Begriffe (Vorstellungen) werden dadurch zu Motiven
des Wollens, dass sie auf das menschliche Individuum wirken und dasselbe in einer
gewissen Richtung zum Handeln bestimmen. Ein und derselbe Begriff, beziehungsweise eine und dieselbe Vorstellung wirkt aber auf verschiedene Individuen verschieden.
Sie veranlassen verschiedene Menschen zu verschiedenen Handlungen. Das Wollen
ist also nicht bloss ein Ergebnis des begriffes oder der Vorstellung, sondern auch der
individuellen Beschaffenheit des Menschen. Diese individuelle Beschaffenheit wollen
wir – man kann in bezug darauf Eduard von Hartmann folgen – die charkterologische
Anlage nennen.
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gör alltså en åtskillnad mellan, å ena sidan, individuella personlighetsdrag som
gör att vissa föreställningar eller begrepp överhuvudtaget kan bli motiv för ens
handlingar samt, å andra sidan, föreställningar och begrepp som kan påverka våra
personlighetsdrag så att det skapar viljehandlingar. Människans reflekterade viljehandlingar är alltså ett samspel mellan dessa båda sfärerna. Den ena sfären, vår
karaktär, utgör en slags drivfjäder medan den andra, våra föreställningar och begrepp, skapar målsättningen [Ziele] för våra handlingar (GA 4, 155). Det råder en
slags hermeneutisk process mellan de båda leden.

Drivkrafter
Vem vi är?
Karaktärsdrag

VILJAN

Föreställningar
och begrepp
Målsättningar
Vad vi vill?

Figur 7. Förhållandet mellan viljans drivkrafter och målsättningar

Människans personlighet påverkar hurdana målsättningar som styr våra handlingar samtidigt som dessa målsättningar, i sin tur, förändrar innehållet i vår personlighet. Våra viljehandlingar är alltid grundade i denna hermeneutiska individualiseringsprocess.302 Människans handlingar måste därför alltid, i större eller
mindre grad, förstås mot bakgrund av en verksam individualitet.
4.3.2. Vägen till frihet
Frågan om människans frihet är alltså, för Steiner, inte en fråga om huruvida människans vilja, en gång för alla, är fri eller inte. Frågan gäller snarare huruvida människan är förmögen att förverkliga sina intentioner och föreställningar i enlighet
med sin personlighet. Steiners frihetsbegrepp, i enlighet med förespråkarna för ett
”positivt” frihetsbegrepp, handlar om att kunna särskilja olika meningsinnehåll
302

Följande exempel av Steiner är belysande för hans syfte: ”Omedelbart närvarande
föreställningar eller begrepp som blivit till motiv bestämmer meningen och målet med
min vilja; mina karaktärsdrag får mig däremot att rikta in min verksamhet mot detta
mål. En föreställning om att jag inom en halv timme skall göra en promenad ger mina
handlingar ett mål. Denna föreställning blir ändå upptagen som ett motiv för min vilja
endast i det fall att det motsvaras av något av mina karaktärsdrag: att jag under mitt
hittillsvarande liv har bildat mig en uppfattning om det ändamålsenliga med att promenera, hälsans betydelse och att promenadens föreställning hos mig är förbunden
med en känsla av glädje eller välbefinnande” (GA 4, 155).
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och syftemål i tillvaron.303 Frihet och moraliska handlingar är därmed oupplösligt
förbundna med människan som tänkande varelse. Vi lever i en värld där vi ställer olika meningsinnehåll i förhållande till varandra. Ur denna, mer eller mindre
reflekterande, ”livsvärld” uppkommer människans olika individuella syftemål.
Mot denna bakgrund kan man också förstå Steiner då han säger att ”[m]oraliska
handlingar är en specifik mänsklig egenskap och friheten är det moraliska livets
mänskliga form” (GA 4, 186). Friheten kan därför inte reduceras till ett negativt
frihetsbegrepp, till avlägsnande av yttre hinder. Det handlar alltid också om en
inre process, ett realiserande av människans föreställningsvärld som i sin tur bygger på en reflexiv medvetenhet. Moralitet och möjligheten till frihet är därför, för
Steiner, i grund och botten en fråga om människans perspektiv, människans sätt
att vara i världen (jfr Welburn 2004, 163).
När det gäller människans moraliska liv utgår Steiner från att det inte är de yttre
handlingarna vi skall fokusera på utan snarare på de medvetandegjorda motiv som
styr våra handlingar. För Steiner är frågan om människans frihet inte ens, i sista
hand, en fråga om huruvida jag kan förverkliga de beslut jag tagit utan istället är
det en fråga om hur besluten uppkommer (GA 4, 22). Det är en fråga om huruvida
besluten är mina egna. Utgångspunkten för problemet om frihetens natur kan,
enligt Steiner, därför inte lösas endast på basen av de yttre faktorer som omger
människan. Som vi har sett betonar han de inre medvetandeprocesserna som drivkrafterna för människans ”högre” handlings- och viljeliv, i motsats till den form
av beteende som mer eller mindre omedelbart reagerar på yttre stimuli. Vi brukar
inte i vanliga fall betrakta djur som moraliska aktörer endast genom att observera
dess yttre beteende.304 För att överhuvudtaget kunna tala om moraliska handlingar
måste vi kunna ta avstånd och reflektera över våra handlingar. Vi måste ställa vår
handling i förhållande till något ideal eller någon norm för att den skall kunna
uppfattas som moralisk. Att människan överhuvudtaget värderar vissa saker högre än andra, att vi kanske inte följer våra omedelbara impulser på grund av vissa
starka värderingar är kännetecknande för människans moralmedvetande.
Denna sida av den moraliska verkligheten öppnar sig, enligt Steiner, endast
för människan genom begreppens och idéernas värld. Utgångspunkten i hans frihetsfilosofi är att människan kan vara verksam på ett sätt där den bestämmande
orsaken [Bestimmungsgrund] endast finns inom henne själv (GA 4, 247). Frågan
om människans frihet är således beroende av i vilken mån människan själv kan
bestämma sina mål. I enlighet med Steiners antropologi handlar det om huruvida
individen kan utvinna sina begrepp (motiv) utifrån sin egen intuition? (ibid.249).
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Taylor (1995, 201) uttrycker denna ståndpunkt: ”Friheten är viktig för oss därför
att vi är varelser med syftemål. Men då måste olika slags frihet ha olika betydelse på
grund av att olika syftemål har olika betydelse”.
304
I denna mening skulle Steiner hålla med Charles Taylor i att ”vi visserligen skulle
kunna tänka oss ett djur som är systematiskt välvilligt i sitt beteende – allt vad den
uträttar kommer såväl människor som djur till godo. Men ändå skulle vi inte tänka oss
djuret som en moralisk aktör, såvida det inte föreligger någon insikt från dess sida om
att det genom detta handlande följer en högre norm (...) Moraliskt handlande kräver
med andra ord någon form av reflexiv medvetenhet om de normer man lever efter (eller inte lever efter).” (Taylor 1995, 144).
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Steiners syn på frihetens natur är därför oförenlig med sådana perspektiv som
reducerar människans handlingar till antingen yttre psykologiska processer, i likhet med behaviorismens tradition, eller samhälleliga projektioner i människans
medvetande i likhet med den marxistiska traditionen. Han skulle visserligen inte
kunna säga att de inte spelar någon roll i människans handlingar, tvärtom, så har
de en betydande roll i människans ofria handlingar, men när det kommer till att
karakterisera människans fria handlingar så måste man utgå från den individualitet som människan, i lägre eller högre grad, uppvisar.

Den moraliska handlingens nivåer
Vi har alltså upptäckt en slags hermeneutisk process i Steiner föreställning om
människans viljeformation. Till grund för människans handlingar finns två grundläggande element, iakttagelse och tänkande. Den ena sidan tar sin utgångspunkt i
vad vi är (och vår iakttagelse av oss själva) och utgör en slags drivkraft för viljan.
Den andra sidan pekar mot de föreställningar och begrepp vi har, i form av mål
och föreställningar vi vill förverkliga. Människans intentioner påverkas således av
både det vi är (och har varit) och av den framtida projektion som vi orienterar
oss mot. Hela denna process pekar, i sin tur, på temporalitetens konstitutiva roll
i människans tillvaro. Drivkrafter och motiv är alltså sidor av människans sätt att
vara i världen som en moralisk varelse.305
Steiner gör en åtskillnad mellan olika typer av drivkrafter – som ligger till grund
för människans viljeformation och hennes individuella handlingar (ibid.155ff). En
drivkraft i människans individuella liv finns, enligt Steiner, sinnesförnimmelserna
som, utan ingripande av tänkande eller känsla, direkt kan leda till en viljehandling.
Utmärkande för alla sådana handlingar, som vi brukar beteckna för instinktiva,
är alltså att de är omedelbara till sin natur. Men det sätt på vilken denna omedelbara viljehandling förverkligas också kan komma till uttryck inom det s.k. ”högre”
viljelivet. Detta är då en följd av vanans makt. När det till exempel gäller artighet
kan sinnesförnimmelsen utgöra drivkraften för en artig handling. Då kan man
säga att en viss form av artighet har blivit en del av människans karaktärsdrag. En
annan drivkraft är känslan. Människan reagerar, med hjälp av känslan, på olika
situationer. Det sätt våra känslor spelar in är en del av vår personlighet – och
utgör därmed drivkrafter för våra handlingar. En ytterligare drivkraft kan, enligt
Steiner, identifieras i människans tänkande förställningsvärld. I stället för att varje
gång fråga sig på nytt vad man borde göra i en viss situation kan människan relatera till handlingar som utförts i anslutning till tidigare situationer av samma art.
Dessa föreställningar blir en del av människans karaktärsanlag och utgör ett slags
regelverk för hennes framtida handlingar. Det är alltså fråga om att vissa återkommande erfarenheter liksom segmenteras i människans personlighet. Det handlar
då om en slags kunskap om vissa situationer, om en praktisk erfarenhet.
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Det moraliska livets drivkrafter definierar Steiner som ”möjliga individuella anlag
som gör att vissa föreställningar och begrepp blir motiv”, medan det moraliska livets
målsättningar är ”möjliga föreställningar och begrepp som kan påverka mina karaktärsanlag så att det uppkommer vilja” (GA 4, 155).
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Vi har alltså här att göra med en beskrivning av individualitetens olika nivåer
där olika slags drivkrafter (sinnesförnimmelser, känslor och praktisk erfarenhet) för
viljan har sitt säte i människans (mer eller mindre bestående) personlighet. Men nu
menar Steiner att människans har en möjlighet att överskrida dessa rent artbestämda
och personliga drivkrafter. Människans handlingar har i så fall ett rent intuitivt och
ideellt innehåll som drivkraft. Människan har, enligt Steiner, nämligen en förmåga
till ett slags praktiskt förnuft där innehållet av ett visst begrepp bestäms utgående
från en rent begreppslig nivå, utan hänvisning till något bestämt varseblivningsinnehåll. Dylika begrepp har alltså ingen direkt relation till bestämda föreställningar.
De skiljer sig från den praktiska erfarenheten genom att på denna nivå vara under
inflytande av något som bestäms uteslutande av det begreppsliga tänkandet. Denna
nivå utgår från människans förmåga till intuition som, i sin tur, på ett omedelbart
sätt kan utgöra handlingens drivkraft. Men denna impuls är inte längre, strängt taget, en del av människans karaktärsanlag. Utmärkande för detta praktiska förnuft
är, enligt Steiner, dess omedelbarhet, men liksom på en högre nivå:
Det som här verkar som drivfjäder är inte längre något blott individuellt inom mig
utan snarare det ideella [ideelle] och följaktligen allmänna innehållet av min intuition. Så snart jag betraktar detta innehåll som grund och utgångspunkt för min
handling övergår jag till en viljehandling (GA 4, 158–159).306

I detta fall hämtar människan sin drivkraft från någonting ”överindividuellt”. Här
överskrids det empiriska jagets gränser och utmynnar i ett område som är nära
förbundet med Steiners begrepp om det rena tänkande.
Men dessa ovan beskrivna drivkrafterna utgör, enligt Steiner, alltså endast den
ena förklaringsgrunden till människans handlingar. Han menar att vi kommer till
verkliga viljeakter, till verkliga motiv för viljan, endast i den mån en ”för ögonblicket närvarande handlingsimpuls i form av begrepp eller föreställning inverkar
på människans karaktärsanlag” (GA 4, 159).
Motiv, som har en moralisk dimension, kan vara av olika arter. Föreställningen
om glädje eller lust [Lust] kan vara ett dominerande motiv. Om det är fråga om det
individuella välbefinnandet så talar vi om en hedonistisk princip, en föreställning
om att man själv har det bra är bestämmande för det goda livet och ledtråden för
människans olika valsituationer i livet. En rent egoistisk moralprincip beror därför på en särskild föreställning om det goda livet, vad det kräver för att uppfyllas.
Även den mest hänsynslösa egoistiska principen bygger på de ”föreställningar”
människan skapar sig om sin egen eller andras välbefinnande. Vad som anses som
värdefullt i livet, t.ex. att inte behöva arbeta eller att kunna göra vad som faller en
in, bestämmer innehållet av denna egoistiska strävan (ibid.160).
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Denn was hier als Triebfeder wirkt, ist nicht mehr ein bloss Individuelles in mir,
sondern der ideelle und folglich allgemeine Inhalt meiner Intuition. Sobald ich die Berechtigung dieses Inhaltes als Grundlage und Ausgangspunkt einer Handlung ansehe,
trete ich in das Wollen ein.
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Men man kan, enligt Steiner, likväl ta sitt moraliska rättesnöre från begreppsliga innehåll. Begreppsliga föreskrifter, som de tio budorden eller andra moraliska
föreskrifter, kan styra vårt moraliska liv utan att vi alls förstår ursprunget till dem.
Vi handlar då utgående från en utomstående auktoritet som blir bestämmande
för vår egen vilja. Vi behöver inte reflektera över dessa motiv utan tar dem för
givna – som föreskrifter eller regler. Vi behöver inte heller själva formulera några
moraliska regler eller principer eftersom de redan existerar som föreskrifter som
vi kan tillämpa eller underkasta oss. Även samvetets röst kan ses som ett specialfall
av denna lydnad (ibid.).
Nu menar Steiner att det är ett moraliskt framsteg att inte stöda sig på en (yttre
eller inre) auktoritet utan själv försöka komma åt den grund som gör att en viss
handlingsföreskrift blir till motiv. Då måste vi istället uppsöka det moraliska livets motiv från sådana moraliska behov som är ”överindividuella” till sin natur.
Steiner nämner den utilitaristiska principen om mänsklighetens största möjliga
lycka (Wohl) eller den humanistiska visionen om mänsklighetens kulturella eller moraliska utveckling som moraliska målsättningar och utgöra motiv för våra
handlingar. Gemensamt för dessa principer är att de alltid grundar sig på vissa föreställningar, dvs. på förhållandet mellan innehållet av vissa moraliska idéer med
partikulära iakttagelser (jfr individualiserade begrepp) (ibid.161–162).
Men det finns, enligt Steiner, en ytterligare nivå. Den högsta tänkbara moraliska motivet är av den arten att de utgår direkt från den rena intuitionen och först
därefter söker efter ett förhållande till det omgivande livet (ibid.162). På denna
moraliska nivå sammanfaller därför handlingens drivfjäder och motiv. Den högsta
moraliska målsättningen är, för Steiner, att förverkliga rent intuitivt insedda moraliska mål. Människan uppnår sådana mål i den utsträckning hon har en förmåga
att överhuvudtaget intuitivt ta del av världens ideala innehåll. Steiner benämner
denna förmåga för moraliska intuition [moralische Intuition]. Det handlar om
en förmåga att i enskilda fall inse de handlingsprinciper som situationen kräver
(ibid.163), där dessa moraliska intuitioner, trots idéernas allmänna karaktär, alltid
är individuella till sin natur (ibid.164). Det individuella och det allmänna sammanfaller här till en enhet. Sann frihet är, enligt Steiner, begriplig endast i den
mån människan har tillgång till moraliska intuitioner. Den moraliska reflexionen
utmynnar alltså i en intuitiv, ideell kunskapsregion.

Etisk individualism
Steiner hävdar att människans förmåga att uppleva världens ideala innehåll ger
hennes praktiska liv en särskild moralisk kvalitet. Om den moraliska intuitionen
är bestämmande eller medverkande i människans vilja så handlar man utgående
från ett direkt intuitivt skådande, från någonting som är ”individuellt” – men i en
högre bemärkelse. Det radikala i Steiners frihetsfilosofi ligger i att människan hittar källan till moraliska handlingar inom sig själv. Den individuella människan blir
källan till det moraliska livet. Det är viktigt att poängtera i detta sammanhang att
denna intuitiva kunskapsregion endast realiseras i hennes individuella handlingar;
denna region grundar sig inte i ett teoretiskt skådande i traditionell bemärkelse.
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Moralens högsta rike ligger i att realisera idéer direkt genom ett moraliskt intuitivt
skådande, inte att tillämpa färdiga principer eller maximer:
Jag frågar inte någon människa eller någon regel: Skall jag utföra denna handling?
Istället utför jag den så fort jag har insett dess idé. Endast därigenom är det min
handling (GA 4, 166).307

Därför, menar Steiner ytterligare, är alla moralprinciper, i grund och botten, endast generaliseringar av individuella moraliska impulser som realiserats i människans handlingar. Allmänna moraliska lagar är, i grund och botten, endast generaliseringar av individuella motiv.308
Man saknar, enligt Steiner, ett levande och dynamiskt förhållande till moralens
rike om man endast handlar på basen av moraliska normer. Då är handlingarna
ett resultat av de principer som ingår i ens samling av moraliska föreskrifter. Människan är i sådana fall en slags högre automat, en verkställare [Vollstrecker] (ibid.).
Istället menar Steiner att när ett moraliskt ideal uppkommer så är det den inre
kraften som ligger i dess innehåll som styr vårt handlande. Kännetecknande för
moraliska handlingar par exellence är att de framspringer från levande idéer inom
oss själva. Det enda motivet för våra handlingar blir då ett omedelbart behov att
realisera dessa idéer. Det som driver oss till handling är idéernas inre kraft (se GA
1, 202).
Det är mot bakgrund av denna enhet som Steiners begrepp om det individuella
får sin säregna betydelse. Steiner menar nämligen att endast i den mån handlingens motiv utgår från intuitionen är det också helt och hållet individuellt. Det sant
individuella är liksom det moraliska livets högsta sfär. Kännetecknande för denna
individuella nivå är att människans handlingar genomsyras av kärleken till handlingen. Både drivkraften och målsättningen för sådana handlingar är kärleken till
det objekt som jag genom min handling vill förverkliga. Denna kärlek är analog
med att inse handlingens idé.
Endast när jag följer min kärlek till objektet så är det jag själv som handlar. På
denna moraliska nivå styrs mina handlingar varken av att jag godtar en yttre auktoritet eller en så kallad inre stämma. Jag accepterar inte några yttre principer för
mina handlingar eftersom jag funnit handlingens grund, kärleken till handlingen.
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Ich frage keinen menschen und auch keine Regel: soll ich diese Handlung ausführen, sondern ich führe sie aus, sobald ich die Idee davon gefasst habe. Nur dadurch ist
sie meine Handlung.
308
Samhället och staten existerar som nödvändiga konsekvenser av den mänskliga individens utveckling (GA 4, 178). Människans ideala värld kan, enligt Steiner, inte förverkligas inom mänskliga samfund utan endast i verkliga enskilda människoindivider.
Det som visar sig vara en allmänvilja för en grupp människor är endast en konsekvens
av enskilda individers viljehandlingar (ibid.185).
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Jag granskar inte förståndsmässigt om min handling är god eller ond; jag utför den
emedan den väcker kärlek hos mig (ibid.167).309

Steiners moralfilosofiska frihetsbegrepp kan, åtminstone i viss mån, läsas mot
bakgrund av den romantiska föreställningen om hur man håller hjärtat levande
i huvudet. Det var en allmän föreställning inom romantiken att kunskapens region kännetecknades av en stegrande livskänsla och ett känslomässigt (affektivt)
förhållningssätt till kunskapsobjektet. Genom att fördjupa människans känsloliv,
genom att nå fram till kärlekens region, så visar sig världen också i sitt sanna ljus.310
Genom människans förmåga att intuitivt förstå levande idéer i världen så får hennes moraliska liv en orienteringspunkt. Att inse handlingens idé (handla utifrån
kärlek till handlingen) verkar nära besläktat med att osjälviskt kunna hänge sig åt
de sammanhang som varje situation inbäddat i. Det är en idealistisk version av
Artistoteles’ begrepp om fronesis som en slags praktisk visdom. Om människan
saknar förmåga till denna osjälviska hängivelse så kan hon heller inte uppleva frihet i sina handlingar (jfr GA 1, 203).
För Steiner var frihet (och moral) förankrad i ett skådande av det ideella i verkligheten. Den moraliska erfarenheten handlar om att realisera det ideella, det andliga, i den materiella världen. På denna punkt är Steiners intuitiva kunskapsregion
nära besläktad med Max Schelers syn på ett specifikt moraliskt skådande av en
objektiv region trots dess subjektiva framträdelsesätt (jfr Welburn 2004, 178–180).
Moraliska omdömen är fråga om kunskap på en högre nivå. Människan har därför
tillgång till objektiva moraliska värden genom våra individuella moraliska erfarenheter. Det moraliska livets sfär äger därför rum, för Steiner, inom den individuella personligheten och moraliska handlingar är i slutändan alltid individuella
uttryck.311
Steiners kritik av Kants moralfilosofi är en naturlig följd av denna position.
Människans moraliska liv är, enligt Steiner, alltid bunden till den individuella situationen och till förmågan att skåda moraliska idéer vilket medför att den inte
kan beskrivas i en allmän förpliktande form. Den allmänna förpliktande karaktär
som kännetecknar Kants kategoriska imperativ omöjliggör, enligt Steiner, den individuella och fria handlingen.
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Nur wenn ich meiner Liebe zu dem Objekte folge, dann bin ich es selbst, der handelt. Ich handle auf dieser Stufe der Sittlichkeit nicht, weil ich einen Herrn über mich
anerkenne, nicht die äussere Autorität, nicht eine sogenannte innere Stimme. Ich erkenne kein äusseres Prinzip meines Handelns an, weil ich in mir selbst den Grund des
Handelns, die Liebe zur Handlung gefunden habe. Ich prüfe nicht verstandesmässig,
ob meine Handlung gut oder böse ist, ich vollziehe sie, weil ich sie liebe.
310
Jfr. Samuel Taylor Coleridge: ”Min åsikt är att djupt tänkande endast är uppnåeligt
av en människa med djupa känslor; och att all sanning är en art av uppenbarelse”,
citerat i Kirschner (1996, 160).
311
Mot denna bakgrund kan man förstå att Steiner skriver att ”allting som är etiskt
stort inte är givet genom den moraliska lagens kraft utan utförs av den direkta trängtan
[Drang] av en individuell idé” (GA 2, 152).
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Denna [individuella] moraliska princip står i direkt motsats till Kants princip:
Handla alltid så att grunderna för dina handlingar gäller för alla människor. Denna
sats betyder döden för alla individuella handlingars motiv. Det kan inte vara avgörande för mig hur alla människor skulle handla i min situation utan endast vad jag
borde göra i detta individuella fall (GA 4, 163).312

Steiner skiljer sig från Kant i att människans produktiva moraliska handlingar inte
kan grundas i abstrakta etiska föreskrifter, i universella moraliska lagar. I motsats till
alla formalistiska etiska teorier måste människan hämta sina moraliska motiv från
omedelbara och levande moraliska idéer som förutsätter en osjälvisk hängivelse
att realisera idéer och handlingar på deras egna villkor (se GA 1, 203–205).313
Nu är det viktigt att läsa Steiners frihetsfilosofi som en utvecklingsberättelse
där möjligheten till en slags inomvärldslig transformation spelar en avgörande
roll. Den fria människan är därför inte en beskrivning av människans allmänna
framträdelseform utan snarare en beskrivning av människans möjligheter – människan på en högre utvecklingsnivå (ibid.176). Trots att den fria människan, i Steiners mening, aldrig helt och fullt realiserats strider ändå inte mot att människan
har en verklig inneboende strävan efter frihet. Den vanliga människans liv består
vanligen till stora delar av ofria handlingar men den fria andens ideal är ändå ett
verksamt och verkligt element i människans väsen som strävar efter att aktualiseras – ett ideal som i vårt väsen ”arbetar sig upp till ytan som ett realt element”
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Die gerade Gegensatz dieses Sittlichkeitsprinzips ist das Kantsche: Handle so, dass
die Grundsätze deines Handelns für alle Menschen gelten können. Dieser Satz ist der
Tod aller individuellen Antribe des Handelns. Nicht wie alle Menschen handeln würden, kann für mich massgebend sein, sondern was für mich in dem individuellen Falle
zu tun ist.
313
I en viss bemärkelse kan man se Steiners etiska individualism, i likhet med romantikens bildningsprocess, som nära besläktad med den klassiska dygdetiken. Dygdetiken
ser inte människans handlingar atomistiskt som utilitaristerna eller ur ett pliktperspektiv som kantianerna gör. Dygdetiken, som t.ex. Martha Nussbaum, framställt den intresserar sig inte bara ”för de moraliska skyldigheternas och plikternas smala område
utan att det handlar om hela livshållningen. Dess utgångspunkt är frågan ”Hur bör jag
leva?”. Och i sitt svar tar den upp hela livsföringen – förhållandet mellan livets alla värdefulla delar, den utvecklingsprocess som leder till att man kan leva ett värdefullt liv;
livets form och textur som en helhet utsträckt i tiden (...) Den ställer frågor om motiv
och intentioner – vilket givetvis även kantianerna gör, men den ställer därtill frågor
om reaktiva känslor och emotioner (...) Människans hela karaktär antas vara tillgänglig
för etisk bildning; och mänsklig godhet kräver att vi inte endast lyder vissa yttre regler
utan också utformar våra val, begär, passioner och uppmärksamhet på ett begripligt
och krävande sätt under loppet av ett helt liv” (Nussbaum 1995, 29). Människans liv
utgör, enligt denna föreställning, en icke-reducerbar helhet som endast i detta helhetsperspektiv är förmögen att träffa autentiska moraliska val. Det är dock klart att Steiner
går vida längre än moderna företrädare av dygdetiken, som Nussbaum ovan, genom
postulerandet av en intuitiv kunskapsdimension som når fram till ”översinnliga” idéer
(världens ideala enhet) som i sin tur ger upphov till en upplevelse av frihet.
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(ibid.173), eller som Steiner på ett annat ställe uttrycker: ”Alla av oss är kallade
till en fri ande, på samma sätt som rosenplantan är kallad att utvecklas till en fullt
utvecklad ros” (ibid.185).
Steiner beskriver realiseringen av detta ideal i förhållande till den dubbla naturen av människans kunskapsprocess (som vi tidigare behandlat): Verkligheten är
för människan uppspjälkad i iakttagelse och tänkande. När det gäller kunskap om
den yttre väldens fenomen så gäller det att förena våra iakttagelser med våra begrepp. Men när det gäller oss själva som människa så gäller inte längre detta. Människans begrepp om den moraliska människan är inte restlöst förenad med iakttagelsen av människan. Människan måste själv förena dessa båda led (ibid.173–174).
Inom varje människa finns det en klyfta mellan ”vad vi är” (iakttagelse) och ”vad
vi vill” (tänkande). Genom att förverkliga den fria andens begrepp i sitt eget liv
kan människan överbrygga denna klyfta. Människan upptäcker sig själv i iakttagelsernas värld som ofri och förverkligar den fria andens begrepp på sig själv
(ibid.184). Men detta är något som endast människan av sin egen fria vilja kan
göra. Den kan inte komma som ett krav från yttre normer eller föreskrifter. Istället
är människan på detta högre stadium endast utelämnad åt sig själv.
I människan som iakttagelseobjekt är det givet en möjlighet att utveckla sig själv
på samma sätt som det i växtens grodd finns en möjlighet att utvecklas till en fullt
utvecklad växt. Växten utvecklas i enlighet med objektiva, i sig själv existerande
lagbundenheter; människan stannar i ett ofullständigt tillstånd om hon inte själv
tar itu med som kan ombildas [Umbildungsstoff] och genom sin egen kraft utvecklar sig. Naturen gör människan blott till ett naturväsen; samhället gör henne till
lagmässigt handlande; ett fritt väsen kan hon endast göra utifrån sig själv. Vid ett
visst utvecklingsstadium löser naturen sina bojor från människan; samhället för
denna utveckling till en högre nivå; den sista slipningen [Schilff] kan människan
endast ge sig själv (GA 4, 175–176).314
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Es ist in dem Wahrnehmungsobjekt Mensch die Möglichkeit gegeben, sich umzubilden, wie im Pflanzenkeim die Möglichkeit liegt, zur ganzen Pflanze zu werden. Die
Pflanze wird sich umbilden wegen der objektiven, in ihr liegenden Gesetzmässigkeit;
der Mensch bleibt in seinem unvollendeten Zustande, wenn er nicht den Umbildungsstoff in sich selbst aufgreift, und sich durch eigene Kraft umbildet. Die Natur macht aus
dem Menschen bloss ein Naturwesen; die Gesellschaft ein gesetztmässig handelndes;
ein freies Wesen kann er nur selbst aus sich machen. Die Natur lässt den Menschen
in einem gewissen Sadium seiner Entwicklung aus ihren Fesseln los; die Gesellschaft
führt diese Entwicklung bis zu einem weiteren Punkte; den letzten Schliff kann nur der
Mensch sich selbst geben.

206

Detta är ett tydligt eko från Schillers föreställningar om den ”fria och estetiska karaktären”.315. Enligt Steiner har hans samtida moralfilosofi svårt att lösgöra sig från
ett ändamålsbegrepp där människan finns till för att förverkliga en, från henne
själv avskild, moralisk världsordning. Människans måste därför inse att moralen
endast existerar genom människan. Den fria människan handlar moraliskt för att
hon har en moralisk idé, hon handlar inte moraliskt för att moralen skall förverkligas. Människoindivider med sina moraliska idéer, som hör till deras väsen, är en
förutsättning för en moralisk världsordning (ibid.178).
För att kunna omsätta (individuella) moraliska intuitioner i det praktiska livet,
att förverkliga sina ideal i det levande livet, behöver människan en förmåga till
”moralisk fantasi” [moralische Phantasie]. En person som predikar etiska regler
utan att kunna utveckla dem till konkreta föreställningar liknar en kritiker som
på ett förståndsmässigt sätt analyserar konstverk utan att själv kunna producera
(ibid.199). Frihet förutsätter därför att människan genom den moraliska fantasin,
d.v.s. utifrån sig själv, kan bestämma de föreställningar som ligger till grund för
hennes handlingar. Frihet är alltså primärt inte en fråga om huruvida man själv
bestämmer sina handlingar utan om huruvida människan själv bestämmer viljans
eller handlingens motiv (ibid.208–209).
Sammanfattningsvis kan man säga att Steiner förfäktar en föreställning om
att människans intuitiva tänkande leder människan till en tröskel där hon både
är produktivt skapande och uppfattar sitt individuella jag som en del av en högre ordning. Genom att utveckla vår förmåga att vara receptiv för intuitiva ideala
innehåll så förverkligar människan sin ”högre” skapande natur – sitt samband
med en större andlig totalitet. I sina tidiga filosofiska skrifter var Steiner mycket sparsam med att konkretisera denna ståndpunkt. Trots detta förefaller denna
tanke ha framstått som mycket levande för honom redan i hans ungdomsår. I en
liten prosatext över, sambandet mellan den enskilde och alltet, som man funnit i
Rudolf Steiners kvarlåtenskap och uppskattas vara skriven redan år 1888 (av den
27-årige Steiner) finner man denna åskådning tydligt artikulerad – som också kan
läsas som frihetsfilosofins ontologiska villkor:
Idévärlden är allt varas urkälla och högsta princip. I henne är oändlig harmoni och
upphöjd ro. Det vara, som hon ej belyser med sitt ljus, är ett dött, väsenslöst, som
ej har del i världshelhetens liv. Endast det, som kan härleda sitt vara från idén, betyder något i universums skapelseträd. Idén är den i sig klara, i sig själv och med sig
själv utfyllande anden. Det enskilda måste ha anden i sig annars faller det av som
ett vissnat blad från trädet och har sin tillvaro för intet (Steiner 2003, 9).
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Schiller skriver i anslutning till den fria och estetiska karaktärern att den sinnliga
driften uppvaknar med erfarenhet av livet (med individens början), den förnuftiga
med erfarenhet av lagen (med personlighetens början). Fram till detta följer allt hos
henne nödvändighetens lag. Men nu tar naturen ifrån henne sin hand, och det är människans egen sak att upprätthålla den mänsklighet, som den förra anlade och öppnade
i henne. När de båda grunddrifterna är verksamma i människans förlorar båda sin
tvingande makt och ger upphov till frihet (Schiller 1915, 119).
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4.4. Steiners frihetsfilosofi som principium individuationis
Som vi har sett är Steiners frihetsfilosofi oupplösligt förbunden med en beskrivning av människans utveckling i form av en emancipations- eller frigörelseprocess.
Denna emancipation förverkligas inte automatiskt genom en naturnödvändighet
utan måste, i sista hand, realiseras av individen själv. Människans frihet kan, enligt
Steiner, realiseras endast i den mån människan själv kan fortsätta den process naturen påbörjat. Trots de naturfilosofiska utgångspunkterna är Steiners filosofiska
strävan besläktad med hela den moderna filosofiska strömning som betonar människan strävan efter autenticitet. Autenticitet handlar ju, på ett allmänt plan, om
att kunna uttrycka den egna personligheten och befria sig från sådant som hindrar
denna realisering. Trots att Steiners frihetsfilosofi utgår från att människan har ett
slags naturligt emancipatoriskt kunskapsintresse så skiljer sig denna frihetsfilosofi
på väsentliga punkter från den moderna kritiska filosofins emancipatoriska varianter.316 Hos den tidiga Steiner finner vi uttryckt en radikal emancipations- och
individualiseringsprocess som nästan saknar motstycke i vår moderna västerländska filosofiska tradition.
Har Steiners frihetsfilosofiska resonemang överhuvudtaget några bundsförvanter i vår moderna vetenskapliga föreställningsvärld? Synbarligen ganska få.
Det finns en viss likhet mellan Steiners frihetsbegrepp och den analytiska psykologen Carl Gustav Jungs individuationsbegrepp. Båda beskriver människans utveckling utifrån en principium individuationis, en individuationsprincip. Vi skall
antydningsvis peka på denna likhet.317 Jungs utgångspunkt, helt förenlig med Steiners, är att människan är en varelse vars psyke (eller medvetande) är långt ifrån
transparent – hon befinner sig i korselden mellan hennes naturliga, medvetna och
omedvetna, instinkter samt hennes högre strävanden [Geist]. Jung anser att den
moderna synen på människans medvetande bygger på antagandet att psyket väsentligen är en avspegling av externa händelser – de är inte endast orsakade av
dem utan har också sina rötter i dem. Därför tror man att det omedvetna endast
kan begripas från medvetandets sida – det omedvetna blir ett subliminalt tillägg
till den medvetna själen. Freuds förklaringar utgick från denna syn – ett företag
som, enligt Jung, endast kunde lyckas om det omedvetna faktiskt var någonting
som uppkom i samband med individens medvetande.318 Istället menar Jung att det
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Denna skillnad kommer kanske tydligast fram i Steiners frihetsanspråk som bottnar i en syn på människans inneboende förmåga att kunna handla i enlighet med det
intuitiva tänkandets ideala innehåll. En inflytelserik handlingsfilosofisk teori om ett
grundläggande emancipatoriskt kunskapsintresse har i modern tid utvecklats av bl.a.
Jürgen Habermas (se Habermas 1971).
317
Om förhållandet mellan Jungs psykologi och Steiners antroposofi, se Wehr (2005).
318
Den freudianska filosofin, som Jung i sin analytiska psykologi alltmera kom att distansera sig ifrån, lade därför betoningen på det individuella subjektets konstitution i
sin egen livshistoria. Den moderna post-freudianska psykoanalytiska utvecklingsberättelsen kan därför sägas skildra, i första hand, endast den individuella livsriktningen där
människans psykiska värld kan beskrivas som en spegelbild av samhällets normer och
strukturer.
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omedvetna alltid redan finns där som ett potentiellt system av psykiska funktioner
givet genom generationer av människor. Medvetandet är en senfödd avkomma av
det omedvetna psyket. För att förstå vårt medvetande, och dess utveckling, måste
vi därför rikta uppmärksamhet mot det omedvetna (se Jung 1961, 217).
Individuationsprocessen är för Jung ett psykiskt gränsfenomen som behöver
alldeles speciella betingelser för att bli medvetet. Jung menar att människans individualitet, hennes individuella medvetande gradvis har utvecklats från ett ursprungligt kollektivt medvetande. När man talar om personlighetens utveckling så
är det, enligt Jung, egentligen synonymt med ökat självmedvetande. I varje människa bor det en strävan som alltid är på väg och aldrig är fullkomligt. Det är denna
del av människans personlighet som strävar efter att utveckla sig och integreras
till en helhet (Jung 1991, 169–170).319 Personligheten är därför som ett frö vars
utveckling är långsam och följer sin egen lagbundenhet – det handlar om ett bejakande av allting som konstituerar individen, en anpassning till yttre förhållanden
kombinerat med den största möjliga frihet till självbestämmande (ibid.171).320
Men personligheten, som en realisering av hela vårt väsen, måste förstås som ett
ouppnåeligt ideal. Men denna ouppnåelighet är ändå inget argument mot detta
ideal, menar Jung (ibid.172). Steiner talar ur samma perspektiv i sin frihetsfilosofi
när han säger:
Vem av oss kan säga att hon i alla sina handlingar är fria? Men i var och en av oss
gömmer sig ett djupare väsen, där den fria människan framträder (…) Det är ett
ideal, säger många. Utan tvivel, men det är ett reellt element i vårt väsen som försöker träda fram till ytan (Steiner GA 4, 173).321

Jung skriver att personlighetens utveckling förutsätter en trohet till den lagbundenhet som finns i det egna väsendet, samma slags attityd som kännetecknar den
religiösa människans förhållande till Gud. Strävan efter den sanna personligheten,
efter autenticitet, är ett kall som man sätter samma tilltro som i en Gud. Därför
kan personligheten aldrig utvecklas om inte människan väljer sin egen väg, på ett
medvetet sätt och med moraliska överväganden (Jung 1991, 173–174).
Denna oupphörliga strävan och rörelsen mot att ”finna sig själv” betecknar
Jung för individuation. Varje människa bär på en unik väg i sitt självförverkligande varför vi inte kan basera vårt liv på yttre normer. Individuationen kan därför
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Jung menar att det är utmärkande för hans samtid att när individen är omedveten
om problemen i hans vuxna liv, eller medvetet förtränger dem, så är det också vanligt
att dessa människor vill fösa detta personlighetsideal till barndomen. När man talar om
barnen så borde man många gånger mena barnet hos de vuxna. Om det finns något
vi skulle vilja förändra i våra barn borde vi först fästa uppmärksamhet om det inte är
någonting som skulle kunna förändras hos oss själva (ibid.).
320
Jung ser Schillers pedagogiska idéer som en föregångare för dessa idéer (Jung
1991, 171).
321
Wer von uns kann sagen, dass er in allen seinen Handlungen wirklich frei ist? Aber
in jedem von uns wohnt eine tiefere wesenheit, in der sich der freie mensch ausspricht
(...) Das ist ein Ideal, werden viele sagen. Ohne Zweifel, aber ein solches, das sich in
unserer wesenheit als reales Element an die Oberfläche arbeitet.
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aldrig uppnås på den förhandsbestämda väg som de kollektiva normerna föreskriver. Den jungianska individuationen handlar snarare om en utvecklingsprocess
där omedvetna innehåll integreras i människans medvetna sfär. Individuationen
handlar inte bara om jagets medvetenhetsprocess, dvs. människans medvetande
om sig själv, utan om en återförening med den helhet, det omedvetna, som man
är en del av. När människan, under individuationsprocessens gång, lyfter fram
omedvetna processer till sitt medvetande så utvidgas människans medvetande till
att se sig själv i ett större sammanhang. Människans självmedvetande (medvetandet om sitt ”ego”) är en förutsättning för människans diskursiva kunskapsförmåga
men lämnar människan i ett dualistiskt förhållande till sin omvärld. Människans
Självmedvetande (i den jungianska betydelsen) är därför en slags återförening där
människan försöker skapa en balans mellan det medvetna och omedvetna.322 Människans individuation, själsligt-andliga utveckling, är därför beroende av i vilken
mån ”egot är villig att lyssna vad Självet har att säga” (von Franz 1981, 162).323
Slutpunkten för personlighetens utveckling är inte att uppfylla de önskningar och
begär som människans avskilda ego framkallar utan att överskrida detta ego och
”förverkliga helheten eller det totala psyket” (ibid.).324 Den moderna människans
322

Det jungianska begreppet om Självet (som inom det jungianska samfundet brukar stavas med stort ”S” för att särskilja den specifikt jungianska betydelsen från den
allmänspråkliga) är ett slags nyckelbegrepp för förståelsen av den jungianska psykologins holistiska natur. Om jaget (eller egot) är subjekt för mitt medvetande så är Självet
subjekt för hela mitt psyke, föreningen mellan vårt medvetna och omedvetna (Jung
1993, 202; 1998, 239). Självet representerar totaliteten av alla psykiska företeelser hos
människan. Det är därför en beskrivning av människans jag-medvetande men i ett
större sammanhang, i interaktion med människans omedvetna liv. Människans Själv
är, enligt Jung, alltid endast delvis uttryckt i människans medvetna jag. Samtidigt innehåller Självet, för Jung, alltid mycket mera än vad som överhuvudtaget kan bli föremål
för vår erfarenhet.
323
Jung ansåg intuitionen vara kunskapskällan till vårt omedvetna psykiska liv. Jungs
”intuition” är en grundläggande irrationell varseblivningsfunktion som i likhet med
förnimmelsen utgör grunden för människans tänkande och känsla som rationella
funktioner. Genom intuitionen kan människan praktisera en slags aktiv imagination
(fantasi), ”en inställning som är inriktad på perceptionen av omedvetna innehåll”
(Jung 1993, 139). Den aktiva imaginationen bygger på att ”assimilera antydningar eller fragment av svagt betonade omedvetna sammanhang och gestalta dem i en visuell
form” (ibid.). Jung ser den aktiva imaginationen som det mänskliga psykets högsta
produkter i det att den förenar subjektets medvetna och omedvetna impulser till ett
verksamt helt. Jung ser Schillers Spieltriebe som nära besläktad med denna förmåga,
en slags förutsättning för individualitetens enhet (ibid.140). Den aktiva imaginationen
kan, enligt Jung, komma åt den teleologiska aspekten av psykets natur (ibid.144)
324
Marie von Franz skriver ytterligare att ” denna aktivt skapande sida [individuationen] kan komma till tals endast när egot blir befriat från sina önskningar och uträkningar och söker sig in i en djupare, mindre ytlig livsform. Egot måste kunna lyssna
uppmärksamt och utan några särskilda avsikter eller planer överlämna sig åt den inre
driften till tillväxt. Många av de existentialistiska tänkarna försöker beskriva detta tillstånd, men de kommer inte längre än till frigörelsen från det medvetna jagets illusioner; de står ända framme vid det omedvetnas dörr men lyckas inte öppna den” (von
Franz 1981, 163)
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utmaning är, enligt Jung, att återställa den balans som en ensidig utveckling framkallat. Den rörelse från avskildhet till helhet som man finner hos Jung finns i en
annan form i den tidiga Steiners frihetsfilosofi. Steiner frihetsfilosofi utmynnar
också i ett överindividuellt jag som överskrider det individuella jaget och förverkligar en helhet. Vi finner samma monistiska rörelse som hela den romantiska naturfilosofin vilade på: Medvetandet kan i slutändan endast förstås mot bakgrund
av den helhet som den är en del av. På ett intressant sätt framträder detta naturfilosofiska frihetsbegrepp tydligt också i Steiners läsning av Nietzsche.
4.4.1 Steiner och Nietzsche
Nietzsches filosofi utgjorde redan under 1800-talets sista årtionden en inflytelserik kultur- och ideologikritik inom det tysktalande europeiska språkområdet – under samma tid som den unga Steiner formulerade sin tidiga filosofiska
åskådning. Men det är först under den senare hälften av 1900-talet som Nietzsches popularitet på allvar tagit fart.325 En bidragande orsak ligger i att Nietzsches
tänkande gett alldeles avgörande impulser till diskussionen om vår senmoderna
kultur, som en kritik av medvetandets substantialitet.326 Steiner och Nietzsche
förefaller mot denna fond som ett ganska omaka par. Men man kan också läsa
Nietzsche som en av västerlandets stora kulturkritiker. I denna bemärkelse följer
han upp den tidigare nämnda linje från Rousseau, Schiller eller Marx som utgår
från att den moderna människan har alienerats från sig själv och försöker erbjuda
en väg ut ur detta dilemma.327 Nietzsches tänkande grundar sig i en vidsträckt och
omfattande kritik av de metafysiska strukturer som styr det västerländska rationalitets- och vetenskapsidealet. I sina ”självkritiska försök” från år 1886 påpekade
han att han redan i sin tidiga filosofi formulerade en uppgift som han inte på äldre
325

Under 1900-talets lopp har Nietzsches tänkande visat sig föregripa många viktiga vetenskapsfilosofiska diskurser. En stor del av den samtida dekonstruktionismen
har inspirerats av Nietzsche. Nietzsches har betraktats som initiativtagare till en slags
”genealogisk” metod som dekonstruerar västerlandets moralisk-metafysiska tradition
– en metod som innebär en analys av denna tradition, en analys som upplöser den i
dess element utan att förstöra den. Nietzsches filosofi har haft sitt största inflytande
inom den tyska och franska filosofiska arenan. Däremot kom Nietzsche väldigt sent in
i den anglosaxiska analytiska filosofins kretsar. Översiktliga behandlingar av Nietzsches
receptionshistoria finner man t.ex. hos Agell (2002) eller Vattimo (1997).
326
Nietzsche kan betraktas som den första senmodernisten, ett helt sekel före man
överhuvudtaget började tala om senmodernism (se Vattimo 1997a, 1997b).
327
Nietzsches kulturkritik, i hans ungdomsskrifter, mot den moderna bildningen
är exemplarisk på denna punkt. Nietzsche angriper den moderna bildningen för att
bara vara innehåll utan någon omgestaltande form vilket leder till att ”[d]en moderna
människan släpar till sist en oerhörd mängd osmältbara kunskapsstenar med sig, vilka
också vid varje tillfälle skramla och ramla i kroppen” (Nietzsche 1924, 42). Men denna
tomma ”encyklopedism” har, enligt Nietzsche, ingenting att göra med sann bildning
utan pekar snarare på en slags oförmåga att förena det man vet med en levande enhet.
Endast kulturen kan erbjuda en levande enhet där människorna förverkligar sin individualitet i förhållande till en högre enhet (ibid.45).
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dar står främmande för, nämligen att ”att se vetenskapen med konstnärens optik,
men konsten med livets…” (Nietzsche 2000, 13). Denna livsfilosofiska utgångspunkt förefaller kongenial med Steiners tidiga strävan.
Mot bakgrund av det livliga intresse som Steiner under 1800-talets sista årtionden hyste gentemot olika filosofiska och kulturella impulser i sin samtid får man
betrakta det fullt naturligt att han även etablerade ett förhållande till Nietzsches
tankeriktning. Steiners förhållande till Nietzsches tankevärld når en slags höjdpunkt under en period när han kom att stå Nietzsches syster, Elisabeth FörsterNietzsche328, nära och av henne få till uppdrag att ordna upp Nietzsches bibliotek
(GA 28, 177/Steiner 1981a, 227–228).329 Elisabeth Förster-Nietzsche ordnade också
så att Steiner fick träffa Nietzsche. Det var emellertid synd att mötet ägde rum efter
Nietzsches insjuknande. Steiner stod framför Nietzsche utan att Nietzsche hade
den minsta aning om det. I Steiners självbiografi kan man läsa om detta möte – ett
möte som, trots allt, uppenbarligen gjorde ett starkt intryck på Steiner.330
Steiners bekantskap med Elisabeth Förster-Nietzsche och hans vistelse i det
nygrundade Nietzsche-arkivet i Naumberg år 1895 resulterade i boken Friedrich
Nietzsche – ein Kämpfer gegen seine Zeit (GA 5). Steiner skrev denna monografi
under en kort och intensiv tid, under en period på sex veckor. Den kan givetvis
inte, i djup och omfång, jämföras med de talrika systematiska och inträngande
analyser som Nietzschereceptionen genererat under hela 1900-talet. Trots att Steiners Nietzschemonografi kanske inte lyckas synliggöra de motstridiga och komplexa element som har blivit objekt för senare Nietzscheläsningar så utgör den
ändå ett intressant dokument av Steiners läsning av Nietzsche.331 Den erbjuder i
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Steiner mötte Elisabet Förster-Nietzsche första gången i maj 1894 när hon besökte
Goethe und Schiller-arkivet i Weimar. Hon planerade att inrätta ett liknande arkiv i
Naumberg för Nietzsches kvarlåtenskap. Hon hade året innan kommit tillbaka från en
resa i Sydamerika där hon, tillsammans med sin man (antisemitisten Bernhard Förster), grundat en tysk koloni i Paraguay, Nueva Germania (Hoffmann 1993).
329
I detta sammanhang blev Steiner nära bekant med utgivaren av Nietzsches samlade
verk, Fritz Koegel, som gav honom tillfälle att läsa igenom olika böcker som Nietzsche
hade läst och bekanta sig med de talrika randanmärkningar som Nietzsche nedtecknat i dessa böcker. Steiner kunde alltså tillämpa det filologiska arbete han praktiserat
i Goethe-arkivet i hans kortvariga studium av Nietzsche. Steiner beskriver också i sin
självbiografi att då fru Foerster-Nietzsche ville erbjuda Steiner en officiell ställning på
Nietzsche-arkivet ledde det till en konflikt med Fritz Koegel ”vilket i fortsättningen
omöjliggjorde varje samarbete med Nietzsche-arkivet” (GA 28, 179/Steiner 1981a,
231).
330
Steiner ägnar ett kapitel (kap.18) i sin självbiografi till hans förhållande med Nietzsche under 1890-talet. Här återfinns en idealistisk beskrivning av hans möte med den
insjuknade tänkaren: ”Nietzsches slocknade ögon verkade ännu besjälade (…) Passiviteten i den orörliga blicken utlöste förståelsen hos min egen blick (…) nu hade
jag skådat den Nietzsche, som i sin kropp härbärgerade idéer från vitt skilda andliga
områden, idéer som fortfarande bar ett skönhetens skimmer trots att de under vägen
förlorat sin ursprungliga lyskraft” (GA 28, 176/Steiner 1981a, 226–227).
331
Med detta vill jag inte säga att Steiner inte upptäckt Nietzsches komplexitet. I hans
artikel om ”Nietzsches filosofi som ett psykopatologiskt problem” från 1900 lyfter Steiner fram en mycket mera komplex bild av Nietzsches tankevärld (se GA 5, 127ff).
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första hand – något som också torde ha varit Steiners primära avsikt – en översiktlig introduktion till Nietzsches tänkande.
Nietzsches tänkande är, som känt, mycket rikt och komplext. De olika faserna i Nietzsches filosofi framträder därför ofta som motsägelsefulla och rent
av problematiska. Det har därför blivit något av en standard att dela in Nietzsches tänkande i olika perioder. Det är anmärkningsvärt att Steiner tillhörde de
allra första som tog sig an uppgiften att påvisa en naturlig kontinuitet genom
hela Nietzsches tänkande.332 I denna bemärkelse rimmar Steiners läsning med
moderna Nietzscheforskningar som har synliggjort kontinuiteten i Nietzsche
olika faser, att läsa ”hela Nietzsche” i varje särskild period (se Vattimo 1997;
Melberg 2001, Deluze 2003).333 Steiner försöker påvisa att det finns en naturlig utvecklingsväg från Nietzsches tidigaste filologiska betraktelser ända fram till
hans sista fragment före sammanbrottet.334
Det finns många exempel på Steiners sympatiska reception av Nietzsches filosofi.
Hoffman (1993, 21) hänvisar till ett frågeformulär från 1892 där Steiner får frågan
på vem han skulle vilja vara om han skulle kunna välja att vara någon annan (Wer
möchtest Du wohl sein, wenn nicht Du?). Steiner hade svarat ”Friedrich Nietzsche
före insjuknandet” (Friedrich Nietzsche vor dem Wahnsinn). Det framgår, i denna
hänvisning, dock ingenting om formuläret eller dess sammanhang. I Steiners brevväxling finner man belägg för att Steiner såg sin egen frihetsfilosofi som en slags fortsättning på den åskådning som Nietzsche utgick ifrån. I ett brev från 1894 skriver
Steiner med anledning av sin nypublicerade bok Die Philosophie der Freiheit:

332

Steiner skriver i förordet till hans monografi att ”[d]e tidigare verken av Nietzsche visar honom som en sökare. Där föreställer han en rastlös streber som strävar
uppåt. I hans sista verk ser vi hur han har anlänt till höjdpunkten, där hans särpräglade
medvetande har nått en lämplig höjd. I det mesta som hittills skrivits om Nietzsches
publicerade verk har hans utveckling framställts som om han i de olika skedena av sin
skrivarbana skulle ha mer eller mindre avvikande åsikter. Jag har försökt visa att det
inte handlar om att Nietzsche bytt åsikt. När han skriver sina första skrifter är det snarare en naturlig utveckling, en uppåtgående rörelse, för en personlighet som ännu inte
har funnit en uttrycksform som överensstämmer med hans föreställningar” (GA 5, 9).
333
Steiners utgångspunkt förefaller kongenialt med Melbergs (2001, 12) strävan att
läsa Nietzsche ”som en helhet, med tydlig början och abrupt slut men där mitten är
överallt”.
334
Vid sidan av monografin om Nietzsche skrev Steiner också några artiklar om Nietzsches sjukdom, om den psykopatologiska sidan av Nietzsches tänkande. Dessa artiklar,
skrivna år 1900, finns som supplement i Friedrich Nietzsche – ein Kämpfer gegen seine
Zeit (GA 5). Det har inte varit ovanligt att man projicerat Nietzsches slutliga psykiska sammanbrott år 1889 på hela hans filosofiska aktivitet. Man har då liksom använt
Nietzsches sjukdom som ett slags facit för hans författarskap. Från Steiners artiklar om
Nietzsches sjukdom framgår tydligt att Steiner motsätter sig en sådan tolkning.
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Jag vet exakt vart min bok hör med avseende på strömmen av den samtida andliga
utvecklingen; jag kan med fingret peka på var den ställer sig i förhållande till Nietzsches tankeriktning; jag kan lugnt tala om att jag har uttryckt idéer som saknas hos
Nietzsche. Det måste få stanna kvar för mina vänner – och endast för dessa – att jag
upplever smärta i att Nietzsche inte längre kan läsa min bok. Han hade tagit den
för vad den är; varje rad som en personlig upplevelse (GA 39, 177).335

Steiner betraktade sin egen frihetsfilosofi som, i hög grad, en produkt av en personlig erfarenhet. Den bör också, enligt Steiner, läsas som ”själsliga iakttagelser”
av tänkandets natur. Steiner släktskap med Nietzsche kan därför förstås i den radikala individualistiska utgångspunkten – i att filosofin intresserar i den mån den
ger uttryck för en ”upplevelse av det enskilda” (ibid.).
Släktskapet mellan Steiner och Nietzsche får tydliga konturer i Steiners Nietzschemonografi. Steiner inleder boken med att beskriva sitt förhållande till Nietzsche genom en parafras från Nietzsches beskrivning av sitt förhållande till Schopenhauer (i Nietzsches ungdomsverk Schopenhauer als Erzieher336):
Jag hör till den skara av Nietzsches läsare som så snart de läst en sida av honom
med bestämdhet vet, att jag kommer att läsa alla sidor och lyssna till varje ord
han yttrat. Jag fick omedelbart förtroende för honom (…) Jag förstod honom som
om det var för mig han hade skrivit, för att nu uttrycka mig begripligt men också
oblygt och dåraktigt (GA 5, 15). 337

I samma andetag poängterar Steiner att det inte är fråga om att bekänna sig som
”troende” till en nietzscheansk världsåskådning. Om man förhåller sig ”troende”
till Nietzsche har man, enligt Steiner, missförstått hela hans filosofiska strävan338.
Han skall snarare läsas som en själsfrände. Samtidigt är Steiner noga med att poängtera att hans frihetsfilosofi inte står i skuld till Nietzsches världsåskådning.
Detta verkar fullt plausibelt med tanke på att Steiner, enligt egen utsago, kom i

335

ich kann mit Fingern darauf zeigen, wo es sich an Nietzsches Gedankenrichtung
anreiht; ich kann es mit Ruhe aussprechen, dass ich Ideen ausgesprochen habe, die bei
Nietzsche fehlen. Ich darf es meinen Freunden – aber nur diesen – gestehen, dass ich
es mit Schmerz empfinde, dass Nietzsche mein Buch nicht mehr hat lesen können. Er
hätte es genommen als das, was es ist: in jeder Zeile als persönliches Erlebnis.
336
se Nietzsche, F. (2001, 160).
337
Ich gehöre zu den Lesern Nietzsches, welche, nachdem sie die erste Seite von ihm
gelesen haben, mit Bestimmtheit wissen, dass sie alle seiten lesen und auf jedes Wort
hören werden, das er überhaupt gesagt hat. Mein Vertrauen zu ihm war sofort da (...)
Ich verstand ihn, als ob er für mich geschrieben hätte: um mich verständlich, aber unbescheiden und töricht auszudrücken.
338
Steiner skriver att Nietzsche absolut inte skall betraktas som en religionsstiftare där
man bekänner sig till hans lära (GA 5, 16). I Steiners självbiografi kan man läsa att
vad som särskilt tilltalade honom hos Nietzsche vid denna tid var ”att man kunde läsa
Nietzsche utan att på något sätt stöta på något hos honom, som ville göra läsaren till
hans ’anhängare’” (GA 28, 175/Steiner 1981a, 225).
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kontakt med Nietzsches skrifter 1889 (se GA 5, 9; GA 28, 174), dvs. ett antal år
efter att han hade utstakat riktlinjerna för sin frihetsfilosofi i boken om Goethes
kunskapsteori från 1886. Det är möjligt att denna omständighet, hans oberoende
av Nietzsche, är orsaken till att Nietzsche överhuvudtaget inte nämns i Die Philosophie der Freiheit.

Nietzsches emancipation: sunda och starka instinkter
Steiners läsning av Nietzsche tar sikte på Nietzsches rika beskrivningar av människans individuationsprocess. Människans människoblivande handlar, enligt
Nietzsche, om att finna vägen till sina sanna och autentiska drivkrafter. Steiner
gör, i sin Nietzschebok, klart att han inte betraktar Nietzsche som en ”tänkare” i
ordets vanliga bemärkelse: Det går helt enkelt inte att med bara tänkandet ställa
de tvivelaktiga och djuplodande frågorna inför världen och livet som Nietzsche
gjort. Nietzche utgör ett levande exempel på hur människans hela personlighet,
inte bara förståndet, är verksamt i människans tänkande (GA 5, 20). Därför framträder Nietzsche, för Steiner, inte som ett ”filosofiskt huvud” som söker logiska
bevisgrunder utan ställer sina frågor i förhållande till livet som helhet. Han är som
”en ’andens honungssamlare’ som letar reda på kunskapens ’bikupor’ och hämtar
hem det som gagnar livet” (ibid.23–24).
Steiners fäster stor uppmärksamhet vid Nietzsches ”levnadssimpulser” [Lebensimpulsen] och instinkter. Enligt Steiner visar sig Nietzsches omedelbara
levnadsimpulser vara överlägsna det distanserade förhållande till världen som
utmärker den samtida akademiska världen. Steiner skriver att man i Nietzsches
personlighet finner ”instinkter som överskrider hans samtids hela föreställningskrets” (ibid.16), att det i ”Nietzsches personlighet finns sådana instinkter som gör
människan till ett krävande och härskande väsen” (ibid.24), att Nietzsche inte
”uppfattar sina egna åsikter som något annat än uttryck för personliga instinkter
och drifter” (ibid.34), eller att han inte är ute efter att omkullkasta ”främmande
åsikter som sådana, utan han gör det för att dessa åsikter hänvisar till skadliga,
naturvidriga instinkter han vill bekämpa” (ibid.36). Nu kan man fråga sig utifrån
vilket perspektiv dessa instinkter (eller levnadsimpulser) kan begripas?
Begreppet ”instinkt” anses allmänt vara ett centralt, men mångtydigt, begrepp i
hela Nietzsches filosofi. Det kan ändå anses karaktäristiskt för Nietzsches tänkande
att när han talar om instinkter så sker det ”under ett prisande av instinktens överlägsenhet i förhållande till de högre förståndsförmågorna” (se Agell 2002, 158).
Nietzsche anteciperar på denna punkt tydligt vissa föreställningar som har kommit att fördjupas inom det psykoanalytiska tänkandet, nämligen att människans
handlingar upprätthålls och styrs i första hand av (omedvetna) instinkter snarare
än av ett autonomt medvetande. Nietzsches radikalitet ligger inte i att han betraktar instinkterna som människans grundläggande levnadsimpulser utan snarare i
att dessa instinkter även kastar sitt ljus över människans högre förståndsförmågor.
Nietzsche kritiserar därför kraftigt sådana föreställningar som tar sin utgångspunkt i subjektets enhet och inneboende rationalitet. Detta förefaller även ligga i
linje med hur Steiner uppfattar instinktbegreppet hos Nietzsche. Steiner skriver i
anslutning till Nietzsche tänkande att
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[a]lla strävanden både bland människor och andra levande varelser består i att på
bästa sätt tillfredställa de drifter och instinkter som naturen inplanterat i dem. När
människan strävar mot dygd, rättvisa, kunskap och konst sker det för att dygd,
rättvisa o.s.v. är medel genom vilken människans instinkter kan utveckla sig i
överensstämmelse med sin natur. Instinkterna skulle förtvina utan att vara detta
medel. Det är nu en egendomlighet hos människan att hon i sina levnadsvillkor
glömmer detta sammanhang med sina naturliga drifter och betraktar varje medel
till ett naturnödvändigt och maktfullkomligt liv som något som i sig har ett ovillkorligt värde (GA 5, 38).339

Att ha sunda instinkter innebär, enligt Nietzsche, att inte negligera denna grundläggande relation till sina egna naturliga drifter. Steiners naturfilosofiska orientering gör det möjligt för honom att känna släkttillhörighet med Nietzsche just på
denna punkt. Kännetecknande för den moderna människan, är enligt Steiner, just
denna ”motsättning mellan förstånd och instinkt”. Den moderna människan tror
att den ha frigjort sig från sina instinkter för att endast använda sig av sitt förstånd.
Steiner ser Nietzsche som en motståndare till denna ”moderna” uppfattning. För
Nietzsche är det alltså inte fråga om att försöka utplåna våra instinkter utan att
våra instinkter och högre förståndsförmågor kan leva i samklang – att kunna leva i
enlighet med våra inneboende instinkter. Steiner kan därför inte sälla sig till hans
samtida ”fria andar” där ”man känner att förståndet går en annan väg än instinkterna” (GA 5, 16–17).
Denna syn hade hos Nietzsche långtgående kunskapsteoretiska konsekvenser.
Han betraktar människans sanningssträvan, inte bara som en sak för förståndet,
utan som frambringas av instinkterna. Det som vi håller för sant är någonting
vi själv skapar. Vår strävan efter sanning är inte en produkt av en medveten och
transparent strävan efter klarhet.
Filosoferna tror att den yttersta drivfjädern för hans handlingar är strävan till sanning. De tror det för att de är oförmögna att se tillräckligt djupt ner i den mänskliga
naturen. I verkligheten är sanningssträvan länkad till maktviljan. Med hjälp av sanningen skall personlighetens makt och levnadsrikedom upphöjas. I sitt medvetna
tänkande anser filosoferna att kunskap om sanningen är det yttersta målet. Den

339

Alles Streben des Menschen besteht, wie das eines jeden Lebewesens, darin, von der
Natur eingepflanzte Triebe und Instinkte in der besten Weise zu befriedigen. Wenn die
manschen nach Tugend, Gerechtigkeit, Erkenntnis und Kunst streben, so geschieht dies
deshalb, weil Tugend, Gerechtigkeit und so weiter Mittel sind, durch die die menschlichen Instinkte sich so entwickeln können, wie es deren Natur entsprechend ist. Die
Instinkte würden ohne diese Mittel verkümmern. Es ist nun eine Eigentümlichkeit des
Menschen, dass er diesen Zusammenhang seiner Lebensbedingungen mit seinen natürlichen Trieben vergisst und jene Mittel zu einem naturgemässen, machtvollen Leben
als etwas ansieht, das an sich einen unbedingten Wert hat.
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omedvetna instinkten som driver tänkandet framåt strävar däremot efter att befrämja livet (Steiner GA 5, 22).340

Nietzsches livsfilosofi vänder därmed på det klassiska förhållandet mellan instinkter och förstånd och menar att instinkterna använder sig av sanningen som ett
medel till att uppnå någonting som står högre än sanningen. Sanningens värde
står därför i relation till livet. Nietzsche hade, enligt Steiner, på ett genomgripligt
sätt insett detta. Därför drivs Nietzsche, enligt Steiner, inte av sanningens ”övertygande” kraft utan hans kamp mot sin tid består i att han uttrycker sig utifrån
”sina sunda, levnadsbefrämjande instinkter” (ibid.36). Faktum är att Nietzsche
genomgående använder sig av ”fysiologiska” begreppspar – styrka/svaghet, hälsa/
sjukdom, kreativitet/ressentiment – för att skilja en livsbejakande attityd från en
livsfientlig attityd. Dessa begreppspar har sagts vara de enda kriterier som blir kvar
i hans demaskering av metafysiken (jfr Vattimo 1997a, 115–116).
I och med att Nietzsche värderar varje påstående utifrån personliga levnadsinstinkter, utifrån den grad det gagnar livet, behöver han inte bekymra sig över frågan om kunskapens gränser.341 Nietzsche ger logiken betydelse endast i den mån
den är ett uttryck för personlighetens djupare grundinstinkter. Det måste vara en
yttring av det över-logiska i personligheten. Upphöjandet av det logiska tänkandet
– den sokratiska andens skapande av den teoretiska människan – ansåg Nietzsche
att fördärvade den ursprungliga grekiska kulturen och lever kvar i den förståndsmässiga (apolliniska) orienteringen i hans samtid (ibid.105–106).
Det skapande och produktiva elementet hos Nietzsche framträder, enligt Steiner, i att han som tänkare förmår härleda alla ideal från naturliga instinkter. Nietzsche förmår därmed att stå i nära förbindelse med sitt omedvetna liv: Till och med
våra religiösa och moraliska ideal är en del av samma värld som våra övriga instinkter, de kan härledas från människans inneboende vilja till makt.342 Det etiska
livets summum bonum får hos Nietzsche alltså en högst radikal tolkning: en allmängiltig princip som härrör från våra instinkter. Steiner skriver att Nietzsche

340

Die Philosophen glauben, die letzte Triebfeder ihres Tuns sei das Streben nach
Wahrheit. Sie glauben dies, weil sie nicht auf den Grund der menschlichen Natur zu
sehen vermögen. In wirklichkeit wird das Streben nach Wahrheit gelenkt von dem Willen zur Macht. Mit Hilfe der Wahrheit soll die Mach und Lebensfülle der Persönlichkeit
erhöht werden. Das bewusste Denken des Philosophen ist der Meinung: die Erkenntnis
der Wahrheit sei ein letztes Ziel; der unbewusste Instinkt, der das Denken treibt, strebt
nach Förderung des Lebens.
341
Enligt Steiner är detta orsaken till att Nietzsche inte befattar sig med att diskutera
eller omkullkasta andras åsikter. Men däremot uppsöker han de instinkter som uttalar
sig i dessa åsikter. Steiner skriver att ”[s]anningen i sig är för honom [Nietzsche] likgiltig; han bekymrar sig endast över hur människan formar sina sanningar i överensstämmelse med hennes instinkter och hur hon därigenom främjar sitt livsmål. Han
uppsöker de naturliga orsakerna till människans åsikter” (GA 5, 33).
342
Steiner förenar sig med Nietzsche i en strävan att finna källan till alla människans
levnadsimpulser i människans själv. Det naturliga ursprunget har glömts bort och man
har uppdiktat ett gudomligt hinsides (GA 5, 38).
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förklarar de mänskliga åsikterna som resultat av naturliga krafter, likt naturforskaren som förklarar ögats funktioner genom samverkan av naturliga orsaker. Han
tillerkänner lika lite en förklaring om mänsklighetens andliga utveckling ur speciella sedliga mål, ideal, ur en moralisk världsordning som en modern naturforskare
tillerkänner förklaringen att naturen har skapat ögat på ett bestämt sätt för den
hade som mål att skapa ett synorgan till organismen. I varje ideal ser Nietzsche
bara uttryck för en instinkt som på ett bestämt sätt söker tillfredställelse, likt den
moderna naturforskaren som i den ändamålsmässiga uppbyggnaden av ett organ
ser resultatet av organiska tillväxtlagar (ibid.34–35).343

Nietzsches tänkande förefaller, på denna punkt, att ha en tydlig kontaktyta med
romantikens föreställning om att människans högre funktioner och instinktiva
liv är delar av en och samma helhet. I denna läsning står Nietzsche nära en monistisk och dynamisk människo- och natursyn som inte kräver motiveringar från
något utomvärldsligt. Denna monism framkommer tydligt i Nietzsche kritik mot
att klyva människan i kropp och själ och därmed hela tillvaron i idé och verklighet.
Även Steiner tar fasta på detta: ”Zarathustra säger: Det finns endast en verklighet,
endast en kropp, och själen är endast något vid kroppen, idén är endast något vid
verkligheten. Människans kropp och själ är en enhet; kroppen och anden framspringer från samma rot. Anden finns bara för att det finns en kropp som utifrån
sig själv har kraft att utveckla anden. Som plantan utvecklar blomman så utvecklar kroppen anden” (GA 5, 48).344 Nietzsches filosofi pekar på att den som har
sinne för det verkliga söker anden och förnuftet i verkligheten. Men det kräver,
enligt Steiner, en speciell förmåga att uppfatta förnuftet i verkligheten. Zarathustras läror visar att människor med sjuka instinkter vill avskilja anden från kroppen
– ”det är mera förnuft i din kropp än i din bästa vishet” – på samma sätt som det
är en villfarelse att avskilja anden från naturen och tro att en sådan isolerad ande
kan vara skapande (ibid.49).
343

erklärt die menschlichen Ansichten als das Ergebnis natürlicher Kräfte, wie der
Naturforscher die Einrichtung des Auges aus dem Zusammenwirken natürlicher Ursachen erklärt. Eine Erklärung der geistigen Entwickelung der Menschheit aus besonderen sittlichen zwecken, Idealen, aus einer sittlichen Weltordung erkennt er ebensowenig an, wie der Naturforscher der Gegenwart die Erklärung anerkennt, dass die
Natur das Auge deswegen in einer bestimmten Weise gebaut hat, weil sie din Zweck
hatte, dem Organismus ein Organ zum Sehen anzuerschaffen. In jedem Ideal sieht
Nietzsche nur den ausdruck für einen Instinkt, der sich auf eine bestimmte Art seine
Befriedigung sucht, wie der moderne Naturforscher in der zweckmässigen Einrichtung
eines Organes das Ergebnis organischer Bildungsgesetze sieht.
344
”Bakom dina tankar och känslor, min broder, står en mäktig bjudare, en obekant
vis – han heter Själv. I din kropp bor han, din kropp är han” (GA 5, 48). Nietzsche
företräder åsikten om att vårt medvetna tänkande är överskattat eftersom den allra
största delen av vår andliga verksamhet förlöper omedvetet och oförnummet för oss.
Jaget förvandlar därför, med hjälp av språket, det som egentligen är resultat till orsak
(Melberg 2001, 117). Det är värt att notera att Nietzsche använder samma begrepp
(”Selbst”) som C. G. Jung i beskrivningen av den totalitet som människans medvetna
verksamhet är en del av.
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Steiner läser också Nietzsche som ett slags kritiskt svar på de det historiska
predikament som Nietzsche betecknade med begreppet nihilism. Nietzsches filosofi kan läsas som en beskrivning av en ”värdeförlust” för den moderna människan samtidigt som det är ett försök att övervinna denna förlust. Steiner gör
en åtskillnad mellan två olika former av nihilism som Nietzsche demaskerar i sin
samtida kultur. Dels handlar det om en filosofisk nihilism som är en följd av att
människan inte förmår ge världen en mening utifrån sig själv utan söker denna
mening endast i en värld av iakttagelser. Där finner den ingen mening så länge
som iakttagelsen är tomt på tänkande. Fenomenvärldens sanna väsen placeras, i
denna form av nihilism, utanför människans kunskapsmässiga räckvidd. Människans verklighet degraderas till ”en dröm, ett bedrägeri (…) till ett ingenting” (GA
5, 68–69). Steiner ser Nietzsches radikala ”subjektivism” som en reaktion mot den
kantianska filosofins formalistiska postulat om kunskapens gränser. Att övervinna
denna form av nihilism är, som vi har sett, det bärande elementet i Steiners egen
kunskapsteori: vi kan överkomma denna filosofiska nihilism endast om vi förmår
gå utöver våra iakttagelser och betrakta vår begreppsvärld (tankevärld) som konstitutiv och levande (ibid.65–67).
Steiner lyfter också fram en form av moralisk nihilism i Nietzsches tänkande
som har sina rötter i att människan inte känner sig tillräckligt stark för att göra sig
till herre över sina handlingar. Människan tolkar då sina drifter som styr henne
som befallningar från en främmande makt. Människans underkastar sina handlingar en främmande makt, en ”vilja i sig” som kan ta sig olika uttryck: Guds stämma, samvetets röst eller ett kategoriskt imperativ. Utmärkande för dessa moraliska
drivkrafter är deras universella natur: De utgör liksom samtidigt både ”en urkälla
för sedligheten” och ”bestämmer målet för moraliskt handlande” (ibid.70). Människans avsäger sig sin egen vilja och underkastar den andra makter.
De som tror på denna vilja tillstår också därmed att de ingenting kan veta om slutmålen för sina handlingar. De mål som den enskilda skapar är för en dylik tro på en
högre vilja inga ”sanna” mål. Han ersätter följaktligen de skapade positiva enskilda
målen med slutmål för hela mänskligheten vars tankeinnehåll dock är intet. En
som har en sådan tro är en moralisk nihilist (ibid.71–72).345

Mot både den filosofiska och moraliska nihilismen uppställer Nietzsche sitt begrepp om övermänniskan som har mod och styrka att handla utifrån sina egna
motiv, alla som, likt Zarathustra, ”själv ger sig sin vilja och avvisar all hängivelse”
(ibid.).

345

Wer an diesen Willen glaubt, gesteht also damit, dass er über die Endzwecke seines Handelns nichts weiss. Die ziele, die sich der Einzelne schafft, sind aber für einen
solchen Gläubigen eines höheren Willens keine „wahren“ Ziele. Er setzt somit an die
Stelle der durch das Individuum geschaffenen positiven Einzelziele einen endzweck der
ganzen menschheit, dessen Gedankeninhalt aber ein Nichts ist. Ein solcher Gläubiger
ist moralischer Nihilist.
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Nietzsches övermänniska och Steiners frihetsfilosofi
Steiner skriver i anslutning till hans Nietzschemonografi att huvuduppgiften är att
karakterisera den typ som samtidigt utgör det yttersta målet för Nietzsches hela
verksamhet, nämligen övermänniskans (Übermensch) begrepp (GA 5, 10). Nietzsches övermänniska, i Zarathustras gestalt, är en slags metaforisk gestalt som kan
läsas som människans människoblivande i högsta potens. Vattimo har påpekat
att Nietzsches tänkande från den sista perioden av hans liv karakteriseras av två
nya element: dels avgörandet och dels en större radikalitet i kritiken av subjektet.
Avgörandet syftar på Nietzsches strävan till en kulturell förnyelse för hela mänskligheten genom ”språnget” till övermänniskan. Den radikala kritiken av subjektet
hänför sig i sin tur till Nietzsches begrepp om den eviga återkomsten.346 Nietzsche
gav uttryck för att det i framtiden, ur nihilismen, skall växa upp en framtidens
människa, en skapande ande, ”som skall frälsa oss lika mycket från det hittillsvarande idealet som från det som måste växa upp ur detta”.347
Steiner såg Nietzsches föreställning om människans möjlighet till en slags
”framtida människa” som kulminationen av Nietzsches hela filosofi. Steiner skriver att Nietzsches övermänniska är ”den suveräna individen som vet att han endast
kan leva utifrån sin egen natur och som ser sitt personliga mål i att utforma sitt liv
i överensstämmelse med sitt väsen” – i motsats till de människor som tror att livet
346

Idén om den eviga återkomsten hos Nietzsche har av Vattimo (1997a, 110) karakteriseras som verkande ”så destruerande på subjektet att den bokstavligen blir ’otänkbar’
– så till den grad ofattlig att den i sina olika aspekter inte kan ’hållas samman’ och att
den framkallar ett slags svindel i tänkandet”. Steiner behandlar överhuvudtaget inte
denna idé i sin monografi vilket har en naturlig orsak. I sista stycket av monografin säger Steiner att det inte visar sig vara möjligt för honom att ha en bestämd åsikt över hur
Nietzsche förstod idén om den ”eviga återkomsten” i och med att Nietzsches anteckningar till den ofullbordade delen av Willens zur macht inte ännu publicerats (GA 5,
123). Steiner skriver i sin självbiografi om hur han följande år, dvs. 1896, får tillgång till
Fritz Koegels sammanställning av Nietzsches aforismer om den ”eviga återkomsten”
och hur denna föreställning därefter ”stod levande för honom”. Steiner beskriver ytterligare hur han redan tidigare hade upptäckt ett samband mellan Nietzsches filosofiska
tes om ”den eviga återkomsten” och Nietzsches läsning av en passage i den positivistiska tänkaren Eugen Dührings huvudverk Kursus ser Philosophie als streng wissenschaftlicher Weltanschauung und Lebensgestaltung från 1875 (GA 28, 177–184/Steiner 1981a,
228–237). Steiner betraktar i detta sammanhang Nietzsches tanke om den eviga återkomsten som en slags antiidé till Dührings föreställning (som Dühring själv hade förkastat) om en evig upprepning av samma former. Steiner skriver att Nietzsches känsla
inför denna tanke är rakt motsatt Dührings i och med att den var något högst livsbejakande. Steiner kommer till slutsatsen att Nietzsche, på denna punkt, blev fångad i sin
naturalistiska och mekanistiska natursyn. Han vill liksom uttrycka en kosmisk lagbundenhet genom den moderna naturvetenskapen (ibid.184/237). Samtidigt antyder Steiner hur reinkarnationstanken, tanken om människans upprepade jordeliv, liksom låg
slumrande i Nietzsche omedvetna och fick detta besynnerliga uttryck i föreställningen
om den eviga återkomsten, som en märklig sammanblandning av en cyklisk återfödelse
och mekanistisk naturalism (ibid.181/233).
347
citerat i Vattimo 1997a, 92
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är en gåva för att tjäna mål som ligger utanför honom själv. Nietzsches Zarathustra
har därför som målsättning att leda människan tillbaka till sig själv, att leva naturenligt och betrakta sina dygder som egna skapelser (ibid.41–42). Steiner menar
att Zarathustra ”hört den egenartade tonen som bara klingar i personlighetens
inre” när människan förmår stå vid sidan om den formen av umgänge och kommunikation där man endast upprepar andras ord. Zarathustra är därför en gestalt
som försöker befria människan från den icke-autentiska tillvaron där man uppgår
i allmänheten. Zarathustra är därför en stor fiende till alla former av konformism.
Övermänniskan är inte en beskrivning av en idealbild som alla skall efterlikna.
Zarathustra strävar snarare, enligt Steiner, till att
förvisa varje enskild till sig själv och säga: överlåt dig åt dig själv, följ bara dig själv,
ställ dig ovanför dygden, visheten och kunskapen. Zarathustra talar till dem som
vill söka sig själv. Han riktar sig inte till den skara som söker ett gemensamt mål,
utan hans ord gäller för sådana följeslagare som, likt honom, går sin egen väg.
Endast de förstå honom som vet att han inte säger: Se, detta är övermänniskan,
bli som honom – utan snarare: Se, jag har sökt mig själv; jag är vad jag lär er; gå ni
också och sök er på samma sätt, där har ni övermänniskan (ibid.44).348

Denna emancipationsprocess är varken lineär eller utan kvalitativa transformationer. Steiner fäster uppmärksamhet vid Zarathustras krav om nödvändigheten
av andens metamorfoser, om Nietzsches metaforiska beskrivning av andens utvecklingsväg – från att vara en kamel (med dygdens börda) via lejonets mod till
barnets instinktiva omedelbarhet (GA 5, 45–46).349 Denna passage har i moderna
348

er will nur jeden Einzelnen auf sich selbst verweisen und ihm sagen: überlasse dich
dir selbst, folge nur dir allein, stelle dich über Tugend, weisheit und Erkenntnis. Zu
solchen, die sich suchen wollen, spricht Zarathustra; nicht einer Menge, die ein gemeinsames Ziel sucht, sondern solchen Gefährten gelten seine Worte, die gleich ihm
einen eigenen Weg gehen. Sie allein verstehen ihn, dennsie wissen, dass er nicht sagen
will: seht, dies ist der Übermensch, werdet wie er, sondern: seht, ich habe mich gesucht;
so bin ich, wie ich es euch lehre; geht hin und sucht euch ebenso, dann habt ihr den
Übermenschen.
349
Denna passage refererar till Nietzsches Also sprach Zarathustra och kapitlet om andens tre förvandlingar, om andens metamorfos. Steiners beskrivning av denna passage
är, grovt taget, följande: I det första stadiet är människan vördnadsfull. Det som tynger
henne kallar hon för dygd. Hon utplånar sig själv för att upphöja sina dygder. På detta
stadium ser man all vishet som en gudomlig skapelse och det gäller att följa den gudomliga vägen. Gud lägger liksom fram svårigheter för mig för att pröva mina krafter
om jag är stark nog att tålamodigt hålla ut. På det följande stadiet förstår människan att
det inte är Gud som talar till henne. Då vill hon vara fri och som en herre i sitt eget hus.
Hon frågar inte längre någon yttre kraft hur den skall inrätta sitt liv. Men hon strävar
likväl efter att finna en fast lag, en måttstock som hon kan mäta tingens värde med.
Hon klarar sig inte utan ett skiljemärke mellan vad som är gott och ont. Denna skiljelinje erbjuder samhällets lagar. Men även detta stadium kan människan övervinna. På
det högsta stadiet blir människan som ett barn som, när det leker, inte frågar hur skall
jag utföra det ena eller andra? Istället utför den sin vilja så att den endast följer sig själv
(GA 5, 45–46).
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läsningar kommit att framstå som ett uttryck för Nietzsches säregna religiositet, en
beskrivning av en utvecklingskedja genom vilken Anden föds och förvandlas (driven av viljan till makt). Barnets oskuld och förglömmelse är det högsta metaforiska stadiet i den teleologiska utvecklingsprocess, den entelechia, som styr andens
utveckling (se Trias 2003, 169–177). 350
Steiner pekar också på att Nietzsches övermänniska vishet är dionysisk vishet.351
Det är en vishet som inte ges människan utifrån – det är en självskapad vishet.
Den dionysiske vise frågar inte. Han skapar. Han står inte som en betraktare utanför
den värld han vill förstå. Han har blivit ett med sin kunskap. Han söker inte efter en
Gud. Vad han dessutom kan föreställa sig som gudomligt är endast han själv som skapare av sin egen värld. När detta tillstånd har utsträckt sig till alla krafter av den mänskliga organismen så uppstår den dionysiska människan (GA 5, 87). 352

Nietzsches dionysiska övermänniska är, för Steiner, i allra högsta grad en skapande människa som samtidigt känner ett behov av att kunna genomdriva sina egna
unika personliga intressen. Varje människa utgör en slags värld i sig, någonting
fullkomligt unikt. Här möts Steiners individualism och Nietzsches radikalism.
Båda ”hatar det sjukliga begär att göra alla lika och låta den suveräna individualiteten försvinna i havet av allmän medelmåttlighet” (ibid.81).
Nietzsches dionysiska övermänniska framstår, i Steiners läsning, förenlig med
den inneboende frihetssträvan han karakteriserat i Die Philosophie der Freiheit.
Detta är fallet i och med att den dionysiska anden eftersträvar att hämta alla motiv
till sina handlingar från sig själv utan att lyda någon högre makt – det karakteristiska draget för en fri ande, den ”som endast följer sin egen natur” (ibid.89).
350

Trias skriver i anslutning till Nietzsches förställning om andens metamorfoser att
”det som framför allt projiceras på ’Barnets symbol’ är (…) övermänniskan. Det är
människan vid fullbordans rand, människan som rest sig ur sitt världsliga fall, tagit sig
upp till horisontens rand och blivit ett genuint gränssubjekt” (Trias 2003, 177).
351
Nietzsche utgick, redan i sina tidigaste skrifter, från existensen av två motsatta
grunddrifter i den västerländska kulturen; dels en apollonisk drift som i antiken gav
upphov till de olympiska gudarnas värld men i vår samtid lever kvar i en strävan till
att göra precisa och exakta bilder av tillvaron, att skapa harmoniska och stabila former
som inger trygghet. Mot denna drift står en helt motsatt kraft – en dionysisk drift som
inte betraktar livet på avstånd utan dyker ner i livets omedelbara ström, i en erfarenhet
av livets kaos där varje bestämd form går förlorad. Denna motsättning mellan Apollo
och Dionysos är också, enligt Nietzsche, närvarande som ett styrkeförhållande i varje
enskild individ. Steiner skriver i sin självbiografi att Apollon och Dionysos i Nietzsches
upplevelsevärld var som andliga gestalter; ”Den mänskliga kulturens historia tycktes
honom [Nietzsche] som en samverkan, eller som en kamp mellan Apollon och Dionysos” (Steiner GA 28, 180/1981a, 231–232).
352
Der dionysische Weise forscht nicht; er schafft. Er steht nicht als Betrachter ausser
der Welt, die er erkennen will, er ist Eins geworden mit seiner Erkenntnis. Er sucht
nicht nach einem Gotte, was er sich noch als göttlich vorstellen kann, ist nur Er selbst
als Schöpfer seiner eigenen Welt. Wenn dieser Zustand auf alle Kräfte des menschlichen Organismus sich erstreckt, so gibt das den dionysischen Menschen.
222

Nu menar Steiner att Nietzsches övermänniska kanske aldrig har realiserats i
någon enda mänsklig individ vilket inte omintetgör Zarathustras avsikt att göra
övermänniskans utveckling till ett medvetet mål för mänskligheten. Människans
individuation, människans människoblivande, har under traditionens gång haft
de mest olika ideal som förebild. Nietzsche åberopade en omvärdering av de traditionella uppfattningarna och placerar sitt begrepp om övermänniskan som ett nytt
ideal som överträffar alla de tidigare, mera traditionella, idealen.353
Men i föreställningen om vägen till denna frihet skiljer sig ändå Steiner märkbart från Nietzsche. Trots att Nietzsche, enligt Steiner, på ett övertygande sätt visar
hur underliggande instinkter och levnadsimpulser gör den moderna människan
ofri är han, trots allt, fångad i en föreställningsvärld som inte förmår särskilja mellan olika nivåer i tillvaron. Det problematiska ligger i att Nietzsche reducerar instinkternas olika sätt att framträda till en enda nivå.
Jag tror att Nietzsche här med ett namn har sammanfattat ett område av motiv
som skulle kräva en mera detaljerad granskning. Nietzsche benämner både djurens drifter till att livnära sig och självbevarelse likväl som också de högsta motiven människans natur – t.ex. kunskapsdriften, driften att handla efter en moralisk
måttstock, driften att glädja sig över konstverk o.s.v. – för instinkter. Nu är visserligen alla dessa drifter yttringsformer av en och samma grundkraft. Men likväl
framställer de olika stadier i utvecklingen av denna kraft. Den moraliska driften är,
till exempel, ett särskilt utvecklingsstadium av instinkten. Även om det kan tillstås
att de moraliska drifterna endast är högre former av sinnliga instinkter så uppträder de ändå på alldeles särskilda sätt i människans tillvaro (ibid.89–90).354

För Steiner är det alldeles väsentligt att upprätthålla en skillnad mellan människans s.k. högre medvetandeprocesser och hennes instinkter, trots att de i grund
och botten utgör en enhet. Som vi sett i behandlingen av Steiners frihetsfilosofi

353

Steiner stöder sig i detta sammanhang på en passage från Nietzsches Antichrist där
Nietzsche postulerar att den ”mera värdefulla människan har redan förekommit, ofta
nog: men som en lycklig slump, som ett undantagsfall, inte som resultatet av en viljeakt.
Däremot har man hittills snarare fruktat denna typ, han var närapå det fruktansvärda;
– och ur denna fruktan önskade man sig, alstrade och till slut uppnådde den motsatta
typen: husdjuret, flockdjuret, det sjuka djuret människa – den kristna..” (GA 5, 87).
354
ich glaube, das hier Nietzsche mit einem Namen eine Reihe von Antriben zusammengefasst hat, die eine mehr ins Einzelne gehende betrachtung erfordern. Nietzsche
nennt Instinkte sowohl die bei den Tieren vorhandenen Triebe zur Ernährung und
Selbsterhaltung, wie auch die höchsten Antribe der menschlichen Natur, zum Beispiel
den Erkenntnistrieb, den Trieb, nach sittlichen Masstäben zu handlen, den Trieb, sich
an Kunstwerken zu ergötzen und so weiter. Nun sind zwar alle diese Triebe äusserungsformen einer und derselben Grundkraft. Aber sie stellen doch verschiedene Stufen in der Entwicklelung dieser Kraft dar. Die moralische Antribe zum Beispiel sind
eine besondere Stufe der Instinkte. wenn auch zugegeben werden kann, dass sie nur
höhere Formen sinnlicher Instinkte sind, so treten sie doch im Menschen auf eine besondere Art ins Dasein.
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betonades vikten av att se frihetens begrepp i anslutning till medvetna motiv. För
Steiner är det en väsentlig skillnad om människan följer en instinkt som först uppkommit omedvetet för att sedan bli medveten än att följa en tanke som från början
har producerats i full medvetenhet.
När jag äter för att mitt näringsbehov kräver det så är detta någonting väsentligt annorlunda än när jag löser en matematisk uppgift. Förståelsen av världens fenomen
med hjälp av tanken utgör en speciell form av den allmänna förnimmelseförmågan.
Den skiljer sig från det enbart sinnliga förnimmandet. För människan är nu likväl de
högre utvecklingsformerna av det instinktiva livet lika naturliga som de lägre. Står
inte dessa båda i samklang är människan dömd till ofrihet (GA 5, 90).355

Människans instinktiva liv och människans medvetna tänkande måste, enligt Steiner, ses mot bakgrund av den analys som han genomförde i sin frihetsfilosofi.
Människans individuation äger rum i den process där människans sinnliga och
andliga liv kan ses som två separata uttryck (även om de båda är transformationer
av en och samma natur). En personlighet kan, enligt Steiner, ha starka och sunda
sinnliga instinkter samtidigt som den har svaga andliga instinkter. Då utvecklar
hon visserligen sin egen individualitet med avseende på sitt sinnliga liv men ursprunget för de tankemässiga motiven är inte skapade utan lutar sig tillbaka på
en yttre auktoritet. Då hör de båda rikena inte samman och växer inte ut från en
egenart. Kännetecknande för den verkligt fria personligheten är alltså inte endast
ett sunt utvecklat och individuellt sinnligt liv utan också förmågan att skapa och
handla utifrån ideella tankemässiga motiv (ibid.91). Här hämtar Steiner in sin bärande tes från hans frihetsfilosofi. En människa som saknar förmåga att själv använda sig av moralisk fantasi måste få det moraliska livets måttstockar från yttre
auktoriteter – i form yttre normer och lagar eller av samvetets röst (som en internalisering av dessa normer och lagar).
Steiners egentliga kritik mot Nietzsche bygger alltså på antagandet att den skapande moraliska fantasin saknas i Nietzsches redogörelser. Det är också, enligt
Steiner, nödvändigt att föra in detta begrepp i hela Nietzsches världsåskådning.
Om man inte gör det kan man alltid invända mot Nietzsche: ”Den dionysiska
människan är visserligen ingen slav under vare sig tradition eller en ’vilja från ett
355

Dies zeigt sich darin, dass es dem menschen möglich ist, Handlungen zu vollführen, die nicht unmittelbar auf sinnliche Instinkte zurückzuführen sind, sondern nur
auf jene Antriebe, die eben als höhere Formen des Instinktes zu bezeichnen sind. Der
Mensch schafft sich Antriebe seines Handelns, die nicht aus seinen sinnlichen Trieben abzuleiten sind, sondern nur aus dem bewussten denken. Er setzt sich individuelle
Zwecke vor, aber er setzt sich diese mit Bewusstsein vor. Und es ist ein grosser Unterschied, ob er einem unbewusst entstandenen und erst hinterher in das Bewusstsein aufgenommenen Instinkte oder einem gedanken folgt, den er von vornherein mit
vollem Bewusstsein produziert hat. Die denkende Erfassung der Welterscheinungen
stellt eine besondere Form des allgemeinen Wahrnehmungsvermögens dar. Sie unterscheidet sich von der blossen sinnlichen Wahrnehmung Dem Menschen sind nun die
höheren Entwicklungsformen des Instinktlebens ebenso natürlich wie die niederen.
Stehe beide nicht im Einklange, dann ist er zur Unfreiheit verurteilt.
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hinsides’, men hon är en slav under sina egna instinkter” (ibid.92). Steiners redogörelse för Nietzsches övermänniska utmynnar i en tolkning att Nietzsche, trots
den djärva rörelsen i hans tänkande, inte lyckades komma ”till den punkt där han
skiljer på olika stadier av livet inom personligheten själv”. En konklusion av detta
är att han ”undervärderat medvetandets betydelse för den mänskliga personligheten” (ibid.).
Den stora kunskapsteoretiska skiljelinjen mellan Nietzsches tänkande och Steiners frihetsfilosofi ligger precis här. Nietzsche tänkte sig liksom att friheten är möjlig
i den grad vårt medvetande kan öppna sig för våra (omedvetna) instinkter och levnadsimpulser. Frihet är att leva ut dessa impulser och att förmå se på vårt medvetna
liv som en yttring av dessa mäktiga personliga och omedvetna instinkter, ett undermedvetande som är fullkomligt överlägset människans ”medvetna” förstånd. Steiner
ville däremot rikta uppmärksamhet mot att friheten endast är möjlig i den mån vi
kan öppna oss för ett slags över-medvetande. Denna ideala, högre personlighet kan
inte uppnås genom att hänge sig åt Dionysos’ excesser utan kräver en orientering
som Steiner utstakade i sin frihetsfilosofi. Steiners övermänniska är förbunden med
hans begrepp om det rena tänkandet och den moraliska fantasin.
Den tydliga gemensamma rörelsen i Steiners och Nietzsches tänkande ligger
i den kraftiga betoningen av människans individuation i förhållande till en monistisk världsbild. Steiners sympatiska Nietzscheläsning kan därför ses som ett uttryck för en gemenskap i idéer som bottnar i romantiken. Nietzsches abstrakta idé
om en maktvilja kan förstås som en slags romantisk vision om olika krafter som på
tillvarons olika nivåer försöker realisera sig själv. Människan är innefattad i denna
kreativa process som genomsyrade hela verkligheten. Även Nietzsches antipatier
mot darwinismen kan därför läsas som en livsfilosofisk kritik mot att betrakta
livet som ett ”konserverande” eller ”överlevande” (se Gayon 1999). Livet handlar
därför, enligt Nietzsche, inte om en anpassning till yttre omständigheter utan om
en process som väsentligen gestaltas inifrån och utan ett givet mål i sikte. Intressant är också att Steiner, i artikel från 1893, skriver att genom den entusiasm som
Nietzsches tankar blir mottagna finns det en allmän mottaglighet för monistiska
tankeriktningar (GA 30, 68). Steiner hoppades på att Nietzsches monism skulle
bana väg för mottagligheten av hans egen frihetsfilosofi.
4.5. Frihet, monism och Steiners tidiga bildningsideal
Vi har nu från olika synvinklar försökt belysa Steiners tidiga frihetsfilosofi och
hans syn på människans människoblivande. Ett kännetecknande drag är att den,
i likhet med romantikens Weltanschaauung, grundar sig på en enhetlig världsförklaring, på en monistisk ontologi. Steiner karakteriserar denna monism som att
den får alla de grunder som den behöver för att förklara världen från människans
egen erfarenhet. Att vara människa och att bli människa innebär, för Steiner, att
beträda en väg som i slutändan utmynnar i en djupare delaktighet med världen.
Människan har möjlighet (potential) att bli medveten om att hon, i grund och
botten, inte lever en avskild existens utan är sammanbunden med världen som
helhet. Steiners bildningsideal är därför knutet till att övervinna den alienation
som människans tillvaro i vanliga fall påvisar.
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Monismen visar att man kan tro på [människans] självständighet endast så länge
som man inte har spunnit iakttagelserna med hjälp av tänkandet i begreppsvärldens nät. När detta sker så avslöjas människans avskildhet enbart till en iakttagelsens illusion. Sin fullständiga delaktighet i universum finner människan endast
genom sin intuitiva tankeupplevelse. Vårt tänkande utplånar iakttagelsens illusion
och inlemmar vår individuella existens i världsalltets liv (GA 4, 256).356

Människans andliga utveckling grundar sig, hos Steiner, på att övervinna det motsatsförhållande mellan jaget och världen som karakteriserar vårt människoblivande. Steiner hävdar att om man stannar kvar i dualismen så inser man inte att man
faktiskt genom tänkandet kan uppnå det som man behöver för att förklara sina
iakttagelser (ibid.261). Människan kan genom det levande tänkandet nå fram till
en enhet där tillvarons (subjekt/objekt och iakttagelse/tänkande) motsättningar
upplöses. Frihet är att finna vägen tillbaka till den rot där dessa dikotomier uppkommer. På denna nivå sammanfaller iakttagelse och tänkandet till ett skådande
av den själva frambringande processen som, i sin tur inger en känsla av frihet.357
Det förutsätter att man förmår uppta i sig själv något som man vanligtvis upplever
i motsättning – som en yttre drivkraft – till en eget jag. Man erfar sig själv som
ett produktivt medverkande element i naturens oupphörliga skapande (se GA 6,
83–84). Det finns något mycket spinozistiskt i denna föreställning. Universums
aktiva kraft, idévärlden, är också människans väsen. Vi kan inte få kunskap om
denna underliggande helhet utan ett ontologiskt språng. Steiners intuitiva kunskapsform, liksom Spinozas scientia intuitiva, är inte slutledningskunskap. Istället
är den omedelbar till sin natur och pekar på en högre medvetandenivå. Den kan
karakteriseras genom en känsla av en värdestegring och en förening med de krafter
som förenar människan med Kosmos. Denna intuitiva kunskapsform stärker det
aktiva jaget.358
Som vi i olika sammanhang har påvisat är det också påtagligt hur samstämmig
Steiners tidiga kunskaps- och frihetsfilosofi är med den naturfilosofiska traditionen. Denna släkttillhörighet avspeglas på olika sätt, inte minst i föreställningen
om att människans idéer är en högre form av natur. Uppfattningen om att det
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Der hier gemeinte Monismus zeigt, das die Selbständigkeit nur so lange geglaubt
werden kann, als das Wahrgenommene nicht durch das Denken in das Netz der Begriffswelt eingespannt wird. Geschieht dies, so entpuppt sich die Teilexistenz als ein
blosser Schein des Wahrnehmens. Seine in sich geschlossene Totalexistenz im Universum kann der Mensch nur finden durch intuitives Denkerlebnis. Das Denken zerstört
den Achein des Wahrnehmens und gliedert unsere individuelle Existenz in das Leben
des Kosmos ein.
357
Steiner skriver i ett sammanhang att ”[d]etta kontemplerande av själva den frambringande processen i sig själv är skådande av frihet. När människan observerar tänkandet så genomskådar hon världsprocessen. Hon utforskar inte nu en idé om denna
process då denna process är själva idén. Den tidigare upplevda enheten mellan iakttagelse och idé är här en upplevelse av idévärldens andlighet som blivit åskådlig. Människan som skådar denna, i sig själv vilande, verksamhet känner frihet” (GA 6, 86).
358
Om Spinozas föreställning om frihet och det aktiva jaget, se Pietarinen (1993).
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existerar en slags utvecklingslära på de moraliska idéernas område som förverkligas av produktiva människoindivider står, enligt Steiner, inte i motsättning till
en allmän utvecklingslära, till en evolutionsteori. Men vi måste då förstå Steiners
utvecklingslära i den variant som förfäktades av romantiska naturfilosofin (se kapitel 3.3.2.5.). Det moraliska området (liksom människans förnuftiga verksamhet)
är, i väsentlig mening, en del av naturens evolution. Uppkomsten av nya moraliska idéer genom den moraliska fantasin är en del av samma skapelseprocess som
uppkomsten av nya djurarter i naturriket. Moraliska idéer är en del av naturens
skapande kraft. Men vi kan lika lite härleda nya moraliska idéer från tidigare idéer,
på samma sätt som vi inte kan härleda ett högre stående djurs begrepp från ett
lägre.359 Steiners håller därför sin etiska individualism för en utvecklingslära som
tillämpas på etikens område, en slags fortsättning på den darwinistiska evolutionsteorin men med den romantiska naturfilosofins förtecken:
Om man på ett trångsynt sätt i förväg begränsar det naturligas begrepp så leder det
lätt till att man inte finner något rum för den fria individuella handlingen. En konsekvent förfarande evolutionsteoretiker kan inte förfalla till en sådan trångsynthet.
Han kan inte avbryta den naturliga utvecklingslinjen vid apan och påvisa ett ”övernaturligt” ursprung till människan; han måste redan i det han i naturen uppsöka
människans naturliga förfäder likväl söka efter anden [Geist]; han kan inte stanna
vid människans organiska utveckling och endast hålla detta som naturligt. Han
måste istället betrakta det moraliskt-fria livet som en andlig fortsättning av det
organiska livet (GA 4, 206–207).360

359

Detta argument är en av de Steiners återkommande argument för att ändamålsförklaringar endast är giltiga inom ramen för människans handlingar, inte i naturskeenden. Därför är alla slags teleologiska förklaringsmodeller av naturen endast antropomorfiska förklaringar där vi applicerar vårt eget medvetande liv på naturens utveckling.
Även evolutionsteorin är följdriktig endast såtillvida som den postulerar att vi kan förstå utvecklingen från en lägre art till en högre endast i den mån vi har ett begrepp för
båda arterna. Vi kan alltså förstå det samband som råder mellan dessa arter om vi har
bådas begrepp. En evolutionsteoretiker kan däremot inte påstå att han från det tidigare
begreppet (den lägrestående arten) i sig kan härleda den påföljande utvecklingen (de
högrestående arternas begrepp). Detta gäller nu likaledes inom den moraliska sfären.
Vi kan visserligen påvisa att det råder ett samband med en individs moraliska idéer och
förfädrarnas idéer. Men, i en viss mening, blir individen moraliskt ofruktbar om han
inte kan producera nya moraliska idéer (GA 4, 202–205).
360
Wer dem Begriff des Natürlichen von vornherein in engherziger weise ein willkürlich begrenztes gebiet anweist, der kann dann leicht dazu kommen, für die freie
individuelle Handlung keinen raum darin zu finden. Der konsequent verfahrende
entwicklungstheoretiker kann in solche Engherzigkeit nicht verfallen. Er kann die natürliche Entwicklungsweise beim Affen nicht abschliessen und dem menschen einen
„übernaturlichen“ Ursprung zugestehen; er muss, auch indem er die natürlichen Vorfahren des Menschen sucht, in der Natur schon den geist suchen; er kann auch bei den
organischer Verrichtungen des menschen nicht stehen bleiben und nur diese natürlich
finden, sondern er muss auch das sittlich-freie leben als geistige Fortsetzung des organischen ansehen.
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Människans högre utveckling finns potentiellt slumrande i naturen. Människans
högre själsförmågor, hennes moraliska liv, kan därför betraktas som en del av den
skapande naturens helhet. Både människans moraliska och konstnärliga fantasi är
naturens högre produkter. Genom människans moraliska fantasi upphöjer hon de
lägre stående arternas etiska instinkter till moraliska handlingar på motsvarande
sätt som hon genom sin konstnärliga fantasi, på en högre nivå, återspeglar naturens förlopp och gestalter (GA 30, 181).
Människans progressiva utveckling är, i detta naturfilosofiska perspektiv, en
slags aristotelisk process som kulminerar i att människan som tänkande varelse
blir medveten om sig själv som skapande natur. Människans frihet är en högre
natur – den finns inneboende, som potentialitet, i den organiska naturen. Naturens produktivitet sträcker sig alltså nerifrån uppåt och utvecklingsstadierna från
sinnlighet till förstånd sker ”omedvetet” och endast ett självmedvetet subjekt kan
medvetandegöra denna process och inse sitt beroende av den (jfr Bowie 1993b,
57). Det är viktigt att betrakta denna romantiska syn på människans förnuft som
innefattande människans alla förmågor – sinnesförmågor, förståelse och fantasi.
Det är människans intuitiva tänkande (under romantiken: Einbildungskraft) som
förmår skapa en enhet av mångfalden och förena det universella med det partikulära.361 Att det ändå existerar en verklig enhet som framträder för oss kan, enligt den naturfilosofiska traditionen, inte vara en produkt av vårt subjektiva medvetande (som Kant hade utgått ifrån) utan en förutsättning för att världen med
sina skillnader överhuvudtaget skall uppträda.362
Steiners bildningsteoretiska mål, som framträder redan i hans tidiga skrifter, är
att arbeta för att människans progressivt skall växa in i världen så att världen framträder utifrån idén. Frihetens verkliga natur kan endast förstås i en dimension där
idéerna framträder som verkliga impulser till människans handlingar. Denna frihet är ändå en gradvis process som alltid endast delvis realiseras i människans liv.
Därför äger människan ingen transcendental frihet utan måste arbeta sig fram till
frihetens rike. Men frihetens löfte ger livet en moralisk riktning. Människan måste
därför stärka sitt medvetande för att betrakta världen som ett moraliskt uppdrag

361

Detta perspektiv, som stödde sig framför allt på Schellings filosofi, menade att det
existerade en levande korresponderande idé i naturens varje väsen samt i människans
föreställningar om dessa väsen. Människans skapande fantasi skapar ett levande språk
och symboler för detta ideala förnuft. Fantasin liksom lyfter upp förnuftet och gör
idéerna produktiva (Engell 1981, 304ff).
362
Man kan läsa Heideggers begrepp om en ”ontologisk differens” och Derridas begrepp om ”Différance” som varianter av detta tema, dvs. före vi kan bestämma de
olika enskildheterna (Seindes) måste vi förutsätta ett vara, en totalitet (Sein) (se Bowie
2003b, 64–75).
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(jfr Welburn 2004, 174).363 Människan skall alltså, i sitt människoblivande, inte
stanna upp vid den dualism som möter henne när hon vaknar upp till i sitt fulla
självmedvetande. Hon måste gå vidare. Redan år 1888 skriver Steiner:
Människan känner och upplever sig dock som enskild, när hon vaknar upp till sitt fulla
medvetande. Samtidigt har hon fått längtan efter idén inplanterad i sitt väsen. Denna
längtan driver henne att övervinna enskildheten och att låta anden leva upp i sig, att
vara i enlighet med anden (…) Men den som lever i anden, lever ett fritt liv. Ty denne
har befriat sig från allt underordnat. Ingenting tvingar honom, som han inte gärna låter sig tvingas av, ty han har igenkänt det som det högsta. Låt sanningen bli liv; förlora
dig själv, för att återfinna dig i världsanden! (Steiner 2003, 9–11)

Steiners utvecklingsberättelse om att övervinna dualismen, genom att återfinna
sig i ett högre sammanhang, länkar honom till en klassisk bildningstradition. Men
i stället för att försöka övervinna den klassiska bildningstraditionens idealistiska
grundförutsättningar, som den moderna filosofin eftersträvar, så representerar
Steiners tidiga tänkande, på många punkter, ett försök att återupprätta de nyplatonska och gnostiska elementen i den tyska idealismen och romantiska naturfilosofin. Man kan kanske säga att Steiner i sina tidiga skrifter, vid sidan om en
återupprättelse av Goethes vetenskap, samtidigt upprättade varianter av föreställningar som hör hemma i det klassiska bildningsbegreppets idealistiska hemvist.
Vilka är dessa föreställningar? Avslutningsvis skall nämnas några.
Höherbildung der Menschheit. Den klassiska bildningstraditionen betraktade
människans människoblivande i relation till en teleologisk historiefilosofi. Människans bildning var inte ett subjektivistiskt begrepp utan handlade i lika hög grad
om hela mänsklighetens (humanitas) fostran och transformation. I den mån människan beträder bildningens väg står hon i hela mänsklighetens tjänst. Steiners
hela frihetsfilosofi tar sin utgångspunkt (och slutpunkt) i det naturfilosofiska antagandet om att naturens skapande når sin höjdpunkt i människans skapande.
Människan kan därför, enligt Steiner, bibringa till fulländning något som inga andra krafter i världen kan göra. Evolutionen leder naturens processer ända upp till
människans självmedvetande. Men i detta självmedvetna tillstånd lämnar naturen
människan över till henne själv. Människan måste själv ta över det som naturen
och samhället skapat för att världens skapande krafter skall kunna realiseras på
en högre nivå. Människan som skapande varelse för i denna bemärkelse vidare

363

Frihetsbegreppet pekar, för Steiner, på en utvecklingsväg som kräver möda och en
speciell inriktning. I hans självbiografi kan man läsa: ”Att friheten lever i det fördomsfria medvetandet som något faktiskt och ändå blir ett kunskapsproblem, beror just på
att människan inte från början har något eget sant vara och äkta självmedvetande, utan
först själv måste tillkämpa sig det, efter det att hon insett arten av sitt medvetande.
Det som ger människan hennes högsta värde, friheten, kan förstås först efter lämplig
förberedelse” (Steiner 1981. 157).
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något som en större Urkraft har instiftat (se GA 1, 166).364 På den utvecklingsnivå
människan befinner sig måste hon medvetet sträva uppåt och övervinna motsättningarna i tillvaron. I moralisk bemärkelse är människan utelämnad till sig själv
– hon måste hämta sina etiska måttstockar från djupet av sitt eget väsen (GA 30,
180). Människan är därför, i ett visst avseende, samtidigt den mest fullkomliga och
ofullkomliga, den mest lyckliga och olyckliga, varelsen i naturen.
Bildning som inomvärldslig transformation. Bildningsbegreppet kom under slutet av 1700-talet att ”antropomorfiseras”. Från att tidigare ha betecknat en given
och naturlig form blir bildningen intimt förbunden med kulturens idé och betecknar först och främst det rätta mänskliga sättet att utveckla sina naturliga anlag och
dispositioner. Bildningen utvecklas till någonting inomvärldsligt. Det handlar om
en föreställning om att människans totala intellektuella och moraliska projekt på
ett harmoniskt sätt kan strömma till känslan och karaktären. För Steiner tar denna
inomvärldsliga transformation en mycket radikal form. Steiners tidiga kunskapsoch frihetsfilosofi utgör ett försök att med den traditionella filosofins och vetenskapens begreppsliga ramverk försöka formulera en ståndpunkt där ”människans
själ visar sig sant verklig i en tankeaktivitet, som inte inspirerats av sinnevärlden,
utan utvecklar fri verksamhet, som sträcker sig utöver sinnenas iakttagelser” (Steiner GA 28, 110/1981a, 143). Denna fria verksamhet är det rena tänkandets region.
Detta leder till att den högsta formen av verklighet inte kan uppsökas i sinnesvärlden utan ligger fördolt i människans inre. Den åskådning som Steiners bildningsteoretiska tänkande vilar kulminerar i ett överskridande av vår diskursiva kunskapsregion. Det finns en ytterligare kunskapsnivå där ”det av sinnena oberoende
tänkandet i det inre efterträder sinnenas iakttagelser” (ibid.111/145).
Förbindelsen mellan det subjektiva och objektiva. Redan i sin klassiska gestalt
framstod Bildung som ett relationistiskt begrepp, dvs. det var inte avhängigt
subjektet utan beskriver en process som uppkommer i det ömsesidiga förhållandet
mellan jaget och världen. Varje människa är alltid redan försatt i en bildningsprocess genom att hon socialiseras in i en kultur med språk och seder. Det klassiska
Bildungsbegreppets etos genomsyrades av en föreställning där människans frihet
och självbestämmande samt utvecklingen av hennes olika förmågor kännetecknades av en process där den ”enskilda” individen förenades med den ”universella”
anden. Så även för Steiner. För Steiner betyder det att motsättningen mellan människan (det enskilda) och hennes omvärld (det universella) upphävs i den mån
hon har tillgång till världens ideala och intuitiva innehåll. I en hegeliansk anda
menar Steiner att personligheten är ett slags immanent mål som sätter sig själv.
Ju mera vi lyckas realisera personlighetens idé desto mer smälter också det subjektiva och objektiva samman. Människans kunskap om de sammanhang som vi
är delar av gör att vi kan assimilera dessa idéer till någonting som transformeras

364

Vi möter denna romantiska utvecklingsberättelse på olika sätt i Goethes litterära
produktion, inte minst i hans Faust som genom splittringen i den egna själen försöker
finna vägen till enheten (himmelen). Genom att övervinna motsättningarna uppnår
livet högre komplexitet och uppstiger till en högre nivå. Denna princip löper genom
hela naturen och innefattar därmed även människan (se Tantillo 2002, 20–27).
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till våra individuella motiv.365 Vi kan liksom leva oss in i vårt folk, i vår egen tid
på ett sätt som gör att dessa krafter inte längre påverkar oss utifrån utan snarare
inifrån.366 Men denna förbindelse mellan det subjektiva och objektiva är inte teleologiskt determinerat. Den har sitt centrum i vår egen personlighet och den kraft till
försoning vi lyckas uppbåda.
Bildningens öppenhet. Det klassiska bildningsbegreppet var teleologiskt i samma organiska betydelse som kännetecknade naturbegreppet inom den romantiska naturfilosofin. Människans utveckling är alltid en öppen process som inte
har någon egentlig slutpunkt. Människans bildningsprocess flyr alla former av
direkt kontroll, vare sig den är av individuell eller social art. Bildningsprocessen
kan därför inte kalkyleras eller förutbestämmas och är i den meningen alltid en
(ny)skapande process. Bildningsprocessen är unik i varje människa och följer den
bestämda totalitet som varje människa är. I och med att bildningen växer fram
som en inre process kan den aldrig jämföras med en teknisk konstruktion. Den
är snarare en slags lekande drift [Spieltrieb] (Schiller) som varken kan härledas
från sinnlighetens eller förnuftets domäner utan utgörs av det skapande samspelet
dem emellan. Denna skapande nivå ligger också till grund för människans aktiva verksamhet. För Steiner innebär betoningen av den individuella personlighetens roll inte till en relativisering av människans utvecklingsprocesser utan varje
bildningsprocess är en unik återförening med världen. För Steiner är varje människa en andlig individualitet, en människa som på ett högst personligt sätt kan
realisera sin tillvaro. Människans öppenhet för det ideala, det intuitiva, förstärker
hennes medvetande och leder hennes handlingar i en riktning där hon, i växande
grad, förmår handla av kärlek. I denna frihetens rike förverkligar människan det
genuint mänskliga och det gudomliga.367

365

Detta sammanfaller med den naturfilosofiska synen som menade att människans
självmedvetande (”jag”) är den högsta formen av organisation och kulmineringen på
hela naturens utvecklingsprocess så upphör också naturen att vara en yttre kraft utanför jaget, en yttre orsak som tvingar jaget till handling. Naturen blir en del av jaget eftersom naturen inre strävanden realiseras av jaget. I slutändan utmynnar jagets
(självmedvetandets) och naturens ömsesidiga relation i en enhet där hela naturen blir
som en organisk kropp för vårt tänkande (se Beiser 2003, 151–152).
366
I ett sammanhang skriver Steiner att människan inte skall låta sig ledas blint av sin
folkkaraktär utan snarare höja sig till kunskap om den så att hon medvetet kan handla
i folkets anda [im Sinne seines Volkes]. Vi kan därför inte låta oss föras vidare av de
kulturella framstegen utan vi måste göra vår egen tids idéer till egna. Detta kräver,
framför allt, att människan förstår sin tid. Först då kan människan fullgöra sin egen
tids uppgifter i frihet – genom att placera sina egna ansträngningar i rätt sammanhang
(GA 1, 207–208).
367
Mot bakgrund av hela den orientering som Steiners tidiga filosofiska strävan hade
kan man sluta sig till att hans tidiga tänkande genomsyrades av den visshet som han
påtalar i sin självbiografi: ”Jag var på det klara med att det gudomlig-andliga uppenbaras i människan, om hon genom sitt inre liv gör detta möjligt” (GA 28, 72/Steiner
1981a, 94–95).
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5. Waldorfskolor – företrädare för en
romantisk pedagogik
Vi måste komma underfund med de riktigt goda grundvalarna för en
läroplan (…) när skollagstiftningen tvingar på oss någonting oorganiskt (Steiner 1986, 111).
Det är alldeles särskilt viktigt att man ständigt är medveten om följande: man får inte döda något i den växande människan utan måste
uppfostra och undervisa henne på ett sådant sätt, att hon förblir levande, att hon inte förtorkar, inte stelnar (Steiner 1981b, 143)

Vi har i föregående kapitel behandlat Steiners tidiga kunskapsteoretiska position
och, i viss utsträckning, placerat det i förhållande till vår västerländska kunskapsoch bildningsteoretiska tradition. Vi har uppmärksammat tre teman som Steiners
tidiga tänkande kretsar kring – vetenskapen, kunskapen och friheten – och försökt
synliggöra hur de alla pekar på en monistisk och spiritualistisk ontologi. I detta
kapitel försöker vi knyta ihop dessa tre områden med vissa allmänna drag i Waldorfpedagogikens verksamhet och dess övergripande målsättningar. Vi vill alltså
lyfta fram några kännetecknande drag i Waldorfpedagogiken från ett perspektiv
som öppnas från Steiners tidiga tänkande.
Det finns en viss konflikt i denna strävan som det genast är skäl att fästa uppmärksamhet vid: Waldorfskolorna tillblivelse äger rum i ett ganska sent skede av
Steiners liv och faller helt under den antroposofiska verksamhetens ramar. Sålunda arbetar Waldorfskolorna explicit utgående från Steiners antroposofiska referensram. Vi är alltså intresserade av på vilket sätt Steiners tidiga tänkande står i
relation till en verksamhetsform som uppkommit ur en direkt antroposofisk kontext? Denna konflikt blir genast mindre skarp om man betraktar Steiners tidiga
tänkande som besläktad med hans antroposofi. Redan inledningsvis gjorde vi klart
att vi försöker hålla oss utanför det antroposofiska teoribygget. Men det torde,
mot bakgrund av de behandlade avsnitten, stå klart att det finns en kontinuitet
mellan Steiners tidiga tänkande och hans antroposofiska Geisteswissenschaft. Det
finns ett bestämt begrepp om människans andlighet närvarande i hans allra tidigaste skrifter. Människans människoblivande är, redan hos den tidiga Steiner, ett
projekt som utmynnar i förmågan att närma sig det ideala och andliga i tillvaron.
Samtidigt är det viktigt att poängtera att Steiners antroposofi inte följer med en
logisk nödvändighet från hans tidiga naturfilosofiska orientering. Snarare är det så
att Steiners tidiga filosofi innehåller grundläggande element som pekar mot möjligheten av en antroposofisk föreställningsvärld.
Det är lätt att uppmärksamma både skillnader och likheter mellan Waldorfpedagogik och vår allmänna västerländska skolpedagogik. Waldorfpedagogiken har
uppkommit inom vår västerländska kulturkrets men erbjuder en slags ”alternativ”
berättelse om människans utvecklingsmöjligheter. I och med att de världsåskådningsmässiga elementen är ganska framträdande så betraktas dessa skolor ofta, i
omvärldens ögon, som normativa till sin karaktär. Hur man upplever Waldorf233

pedagogikens normativitet står i ett direkt förhållande till hur man ställer sig till
den underliggande människosynen. Här måste det samtidigt tillstås att pedagogisk
verksamhet aldrig är befriad från normativa inslag. Innan vi går in på Waldorfpedagogikens särpräglade natur skall vi därför säga någonting, på ett allmänt plan,
om pedagogikens normativitet, om pedagogikens värdebundenhet.
5.1. Pedagogik och värderingar
Man kan tala om pedagogik ur väldigt många aspekter. Vi skall i detta sammanhang ta fasta på dess intentionella natur. I vidaste bemärkelse har pedagogiken
alltid, på ett eller annat sätt, att göra med tillväxt- eller utvecklingsprocesser. Pedagogisk verksamhet är alltid förbunden med att stödja människans (och samhällets) utveckling. Den verksamma pedagogen tar alltid sikte mot ett mål (eller i alla
fall en riktning) som han/hon försöker realisera. Den pedagogiska verksamhetens
rationalitet ligger i spänningsfältet mellan att, å ena sidan, kunna formulera målsättningar och att, å andra sidan, med hjälp av olika medel försöka realisera dessa
målsättningar. Ifall den pedagogiska verksamheten saknar en vision så förlorar
man liksom skälen till denna verksamhet (se Sigurdson 2002, 140). Undervisning
och fostran kan därför sägas uppvisa samma mönster som människans handlingar
i stort: Erfarenheter framkallar avsikter, som i sin tur leder till handlingar som vi
kan reflektera över.368
På ett övergripande plan kan man utgå från att olika målsättningar som den
pedagogiska verksamheten försöker realisera inte får stå i konflikt med det goda
livets ideal (se Värri 2000, 21). På detta sätt infiltreras pedagogiken alltid av normativa element. Men denna normativa aspekt kan inte vara given utan måste, om
och om igen, formuleras på nytt. Olika föreställningar om det goda livet är inte någonting människan skapar solitärt utan influeras från den sociala (och historiska)
kontext vi lever i. Detta innebär givetvis att vi inte kan bygga på en objektiv och
värdeneutral föreställning om vad det goda livet innefattar. Det goda livet är inte
heller någonting vi explicit, och på ett uttömmande sätt, kan ge uttryck för. Våra
värderingar och vår människosyn är i många fall en slags bakgrundsfond, en slags
tyst kunskap, som legitimerar det vi håller för rationellt och önskvärt. Pedagogisk verksamhet bygger därför alltid delvis på en slags implicit förståelse som ger
struktur åt den pedagogiska praktiken. Pedagogiska processer är därför aldrig helt
transparenta.
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Att vara verksam som pedagog handlar om att reflektera över sig själv som person och sin praktiska undervisning samt utveckla färdigheter för att handskas med de
ständigt återkommande oförutsägbara undervisningssituationerna (under beaktande
av institutionella ramförutsättningar). Den pedagogiska intentionaliteten kan därför
sägas vara belägen i skärningspunkten mellan olika föreställningar om undervisning
(teoretiska kunskaper) och en egen didaktisk-metodisk handlingskompetens (relflexion över konkreta undervisningssituationer) (se t.ex. Jank & Meyer 1997).
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Det har hävdats att pedagogikens målsättningar (”varför”) är vad frihet är för
demokrati (se Noddings 2003, 76). Vårt begrepp om frihet tar ständigt nya former
och måste oavbrutet omformuleras i förhållande till vår samtid. På samma sätt kan
man tänka sig att det är med pedagogiken. Pedagogiken behöver en fortlöpande
och reflektiv diskussion om ”varför” för att inte förstelna till en social ingenjörskonst. Beträffande pedagogiska ideal, d.v.s. synen på människans och kulturens
utvecklingsmöjligheter, så är det inte sannolikt (eller ens önskvärt) att man kunde
uppnå någon enighet. Det är en fråga som, i allra högsta grad, är beroende av
ideologier och perspektiv. Låt oss leka med tanken att alla kunde förenas i tanken
om att pedagogikens viktigaste uppgift är att människan fostras till ett moraliskt
subjekt. Denna förening skulle ändå vara mycket relativ på grund av att människor
förstår begreppet ”moraliskt subjekt” på väldigt olika sätt, för att inte tala om hur
vägen dit skall se ut. Man kan därför heller inte vänta sig en enighet kring hur den
ideala pedagogiska verksamheten skall se ut. Det kommer därför alltid att finnas
mer eller mindre divergerande pedagogiska riktningar – om den politiska kulturen bereder utrymmer för pluralism (jfr Wilenius 1984, 31).
Pedagogikens normativa element ställer speciella svårigheter för den pedagogiska vetenskapen. Pedagogiska processer är alltså alltid intentionella och tar sikte
på särskilda ideal. Denna värdebundenhet skall nu den pedagogiska vetenskapen
på något sätt kunna hantera utan att vetenskapen själv hemfaller till normativitet. Utan att, i detta sammanhang, gå in på diskussionen om förhållandet mellan
pedagogikens teori och praktik kan man konstatera att den moderna pedagogiska vetenskapen ofta utgår från att den pedagogiska teorin inte skall basera sig
på normativa element utan snarare reflektivt analysera den pedagogiska världen,
dess ideal och praktiker.369 Samtidigt har man idag i allt större drag uppmärksammat att pedagogisk teori och praktik är mera sammanvävt än vad man ofta låter
påskina.370

369

Uljens (1997) har argumenterat för en reflektiv pedagogisk teori som ligger mellan
en deskriptiv och normativ teori. Enligt Uljens behöver inte en didaktisk teori innehålla bestämda värderingar och fostransmål trots att det är ofrånkomligt att varje läroplan
liksom varje enskild lärare i sin pedagogiska verksamhet måste utgå från någon föreställning om det goda mot vilket man strävar i det pedagogiska arbetet. Uljens poäng
är att det finns pedagogiska teorier, som inte är normativa i sig själva, men då dessa
omsätts i praktiken måste de ”laddas” med bestämda värderingar (ibid.171). Men detta
behöver alltså inte betyda att den didaktiska teorin är värdeneutral som vetenskaplig
teori – den är snarare icke-normativ när det gäller att uttala sig om fostransmål.
370
Det finns en stark tradition, speciellt inom den anglosaxiska pedagogiska litteraturen, att betrakta den pedagogiska vetenskapen som värdeneutral. Genom en bestämd
vetenskaplig disciplin kan man stänga ute metafysiska, moraliska och ideologiska komponenter. På detta sätt rengör man pedagogiken från en värdediskussion och upphöjer
den till vetenskap. Men denna föreställning bygger på ett alldeles specifikt vetenskapsbegrepp. Föreställning om en värdeneutral pedagogisk vetenskap baserar sig på antagandet om att det existerar ett stort gap mellan den pedagogiska praktiken och teorin
(se Carr 1995).
235

Skolans pluralistiska värdeorientering
Kan vi säga någonting allmänt om den västerländska skolans värdegrund, om dess
normativa och ideologiska element?371 Man kan utvinna en hel del information genom att läsa skolans läroplaner. Läroplaner som styrdokument existerar på olika
nivåer, från nationellt förankrade läroplansgrunder till mera specifikt utarbetade
lokala skolvisa läroplaner. I princip skall de inte stå i strid med varandra utan de
senare skall hålla sig inom det fält som de tidigare öppnar.372 I läroplanerna kan
man urskilja målformuleringar som är antingen mera öppna eller mera slutna till
sin karaktär.373 De öppna målen riktar sig till verksamheten som helhet medan de
slutna målsättningarna ger anvisningar om de enskilda ämnena eller modulerna.
Men tanken är att undervisningen i enskilda ämnen skall stöda förverkligandet av
de mera övergripande målen.
Tar man en blick, till exempel, i läroplansgrunderna för den grundläggande
utbildningen i Finland så finner man en polyfoni av övergripande, öppna, värderingar som grundar sig i det västerländska idealet om demokrati och jämlikhet.374 Pluralismen av övergripande värderingar pekar på det faktum att lärandet
i våra skolor alltid är relaterat till olika typer av meningsprovinser som, i sin tur,
är förankrade i människo- och samhällsideal. Skolan är mot denna bakgrund en
synnerligen ideologisk-politisk angelägenhet. Denna pluralism innebär också att
skolans verksamhet (skolans val av undervisningens innehåll och form) alltid är
371

När vi talar om skolan på ett allmänt plan i detta sammanhang så menar vi den institutionaliserade grundläggande utbildningen som upprätthålls av statliga medel och
styrs av politiska beslutsorgan.
372
När det gäller läroplaner i olika former så är det viktigt att det finns en relativ öppenhet som möjliggör olika uttolkningsmöjligheter. Läroplaner avspeglar därför också
en förändringsberedskap. Om läroplanernas målformuleringar är statiska och rigida
kan man tänka sig att det ger upphov till ett slutet system som minskar på lärarnas
handlingsutrymme. En mera öppen läroplan respekterar lärarens situationalitet och
möjliggör en frihet i att tolka läroplanen på olika sätt, jfr Ehnqvist (2006, 20).
373
Med ett visst förbehåll kan läroplanernas öppna och slutna målformuleringar jämföras med distinktionen mellan egenvärden och instrumentella värden. Med egenvärden avses, i detta sammanhang, vissa moraliska eller politiska värderingar som inte
låter sig förklaras genom att härledas från andra målsättningar. Instrumentella värden
är mera funktionella (och begränsade) till sin natur och skall inte stå i strid med dessa
egenvärden. Ett konkret exempel: Peter Kemp har, i sin bok Världsmedborgaren – politisk och pedagogisk filosofi för det 21 århundradet, argumenterat för världsmedborgarens återkomst som ett pedagogiskt ideal i vårt moderna och globaliserade samhälle.
Världsmedborgaren kan då ses som ett övergripande mål, någonting universellt, som i
sin tur motiverar skolans funktionella verksamhet (se Kemp 2005, 32ff).
374
Det handlar om värden som ”[d]e mänskliga rättigheterna, alla människors lika
värde, demokrati, en vilja att bevara naturens mångfald och omgivningens livskraft
samt tolerans och vilja att slå vakt om den kulturella mångfalden” (Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2004, 12). Andra värderingar som plockas
fram är social gemenskap, ansvarskänsla och respekt för individens friheter och rättigheter. Dessa värderingar skall flyta in i skolans praktiska verksamhet och, i bästa fall,
genomsyra undervisningen i enskilda ämnen.
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kontingent och kontextuell – undervisningen i en skola realiseras alltid i förhållande till rådande samhälleliga ideologier och traditioner.
Nu finns det olika sätt att beskriva denna pluralistiska rörelse. Det finns liksom
olika idéer och föreställningar som löper in i den pedagogiska verkligheten. Dessa
idéer utgör inte alltid ett koherent helt utan står, de facto, kanske i motsättning
till varandra. I detta sammanhang presenteras några allmänna distinktioner eller
typologier som förekommer inom den pedagogiska litteraturen och som beskriver
divergerande målsättningar inom vårt västerländska skolväsen. Vi vill endast fästa
uppmärksamhet kring några explicita och implicita idéer som genomsyrar den
västerländska skolans verksamhet.
En av de mest elementära distinktionerna finner man i åtskillnaden mellan
en traditionell och liberal-progressiv pedagogisk filosofi som grund för undervisningen. Utgående från Carr (1995) kan dessa ovannämnda strömningar schematiseras på följande sätt:

politiskt perspektiv
samhällssyn
kanoniska texter
läroplansinnehåll
klassrumsorganisation
lärarens roll
undervisningsmetod
utvärdering

Traditionell

Liberal-progressiv

konservativ
elitistiskt
Platons Staten
stark ämnesdifferentiering
rigid och formell
expert och kulturförmedlare
formell undervisning
traditionella prov

liberal/kommunitaristisk
jämlikt
Rousseaus Emilé
elevcentrerat
flexibel och föränderlig
handledare och vägvisare
progressiva metoder
informell, kvalitativ
utvärdering

Figur 8. Traditionell och liberal-progressiv pedagogisk filosofi utgående från Carr
(1995, 55)

En viss syn på samhällets ordning korrelerar alltså med en viss typs skolverksamhet. I Carrs uppställning kan man skönja hur en traditionell samhällsuppfattning
avspeglar sig i en traditionell förmedlingspedagogik medan en mera dynamisk
syn på samhället korresponderar med en progressiv och elevcentrerad pedagogik.
Trots att skolverksamheten i historisk belysning har utvecklats från ganska rigida
pedagogiska ideal till ett mera dynamiskt pedagogiskt tänkande så kan man säga
att dikotomin mellan en traditionell och mera liberal pedagogik ännu finns närvarande i den moderna västerländska skolan. Enskilda skolor eller lärare kan skilja
sig ganska mycket med avseende på denna tudelning. Det handlar egentligen om
två grundströmningar i hela vår skolkultur.
Det finns andra distinktioner som tydligare illustererar skolans mångbottnade
uppgift i samhället. I Kieran Egans (1999b; 2005) produktion finner man en tredelning, tre klassiska idéer, som på olika sätt löper in i läroplanerna för vår moderna
skolinstitution. I Egans modell framhävs pedagogikens dubbelnatur kanske ännu
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tydligare: Att vara belägen i korselden mellan det reala och ideala. Det handlar om
att (a) socialisera, (b) att presentera en sann bild av världen och (c) ge utrymme
för det individuella.
Att socialisera barnen in i ett samhälle utgör utan tvivel en av skolans viktigaste
funktioner. Denna målsättning har långa anor. De skriftlösa kulturerna har under
alla tider begagnat sig av olika tekniker som garanterade att unga lärde sig de färdigheter och värderingar som behövdes för att föra kulturen vidare. På samma sätt
måste vi i vårt moderna samhälle lära oss språk, olika färdigheter, seder, normer
och lagar för att kunna fungera i samhället. Socialiseringen syftar på den process
som leder in eleverna i samhället på ett sådant sätt där de i ett visst avseende blir
”lika”. Eleverna ”homogeniseras” genom att de blir delaktiga av vissa sociala normer.375 Skolans socialiserande funktion skapar förutsättningar för elevens samhälleliga liv men när man driver socialiseringen väldigt långt finns det en uppenbar
risk att skolan blir en anstalt för indoktrinering och likformighet.376
Den andra, mycket framträdande, målsättningen för skolan handlar om att
förmedla en rationell och sanningsenlig bild av verkligheten. Skolan har, genom
tiderna, vuxit fram som kunskapsförmedlande och -fostrande institution. Genom
att utbilda våra intellektuella färdigheter lär vi oss att genomskåda traditionella
och otidsenliga föreställningar och fördomar och istället inta en vetenskaplig och
kritisk syn på verkligheten. Skolans uppgift är, ur detta perspektiv, att sätta eleverna i förbindelse med det ”väldiga kulturella samtal som alldeles säkert förs och
som går utöver politik, särskilda miljöer, lokala erfarenheter och traditionella normer och värderingar” (Egan 2005, 29).
En tredje aspekt kan, enligt Egan, hänföras till självförverkligandets ideal. Detta
ideal fick sin moderna utformning i Rousseaus föreställning om människans naturliga utveckling. Rousseaus genomförde en slags kopernikansk revolution inom
pedagogiken i det att han, i stället för att betona kunskapsinnehållet, kom att foku-
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Innehållet i socialiseringsprocessen skiljer sig givetvis mycket beroende på de underliggande värderingarna som utgör kulturens byggstenar. Sålunda skiljer sig en skola
i Iran eller Kina, med tanke på innehållet i dess läroplan, en hel del från europeiska eller
nordamerikanska skolor. Det hör till skolans uppgift att försäkra sig om att eleverna
utvecklar en förståelse för det egna samhällets möjligheter och gränser, att de delar
vissa grundläggande värderingar med samhället i stort.
376
Det lärande som äger rum i skolan bygger, ur detta perspektiv, på ett samhälleligt
tvångsförhållande. Skolan är ett av det offentliga samhällets viktigaste instrument att
påverka den uppväxande generationens normativa övertygelser. Den kvistiga filosofiska frågan är då vem som har legitimitet att påverka vad som skall reproduceras från
en generation till en annan. Begreppet socialisation aktualiserar därför i grund och
botten en klassisk pedagogisk paradox: den växande måste tvingas till en viss form av
verksamhet för att växa till frihet (se Uljens 1998, 161–164).
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sera på eleven och hennes aktivitet.377 De moderna röster som betonar att skolan
skall fokusera på elevernas inneboende möjligheter talar utifrån denna rousseauska tradition. I centrum för den pedagogiska processen står då barnets erfarenheter
och individuella tillväxtprocess.378 Alla allmänna innehåll i läroplanen skall därför
endast vara riktgivande för de kan inte realiseras på exakt samma sätt i de olika
individerna. Varje barn är unikt och måste betraktas i förhållande till denna individuella utvecklingsprocess. Barnet ses som en expressiv varelse som, i enlighet
med naturens villkor, bör kunna realisera sina inneboende krafter.
Skolans målsättningar divergerar, i denna modell, i olika riktningar. Samtidigt
som eleven socialiseras in i ett samhälleligt kollektiv och utvecklar sin förmåga att
handskas med olika former av kunskap skall varje individs unika potential beaktas.
sann kunskap om världen

socialisering

individualisering

Det är viktigt att påpeka att dessa tre perspektiv inte bör betraktas som isolerade idéer med avgränsade konturer. Tvärtom löper de in i varandra på många
väsentliga punkter. Det ena kan inte förverkligas utan det andra. Men olika ideologier (om samhällets och individens utvecklingsmöjligheter) leder till att dessa
idéer värderas på olika sätt. Olika pedagogiska kulturer och riktningar fäster därför tyngdpunkten på olika ställen.
En ytterligare typologi finner vi hos Englund (1997) som presenterar ett fyrfält
av olika sätt att förhålla sig till undervisningsinnehållet inom skola och utbildning.
Englund talar om fyra -ismer som bildar ett slags ramverk, en karta, för skolans
funktion som en ”meningserbjudande” institution. De olika riktningarna, essentialism, rekonstruktivism, progressivism och perennialism kan skönjas genom den
aktivitet som dominerar i skolarbetet. De kan schematiseras på följande sätt:
377

Rousseaus syn på barnet som en varelse med egna lagbundenheter som kräver mycket
tålamod av läraren har stått som förebild för hela det reformpedagogiska tänkande som
utvecklats under 1900-talet. ”Omsorgsfull observation av eleverna, erkännande av de
särskilda former av lärande och betydelsebildning som karakteriserar olika åldrar, skapande av undervisningsmetoder som engagerar elevernas särskilda former av inlärning,
tonvikt på individuella skillnader mellan olika elever, uppmuntran av aktiv snarare än
passiv inlärning, understrykande av att elevens egna upptäckter är långt mer effektiva än
lärarens ’ord, ord, ord’ är alla inslag i Rousseaus utbildningsprogram” (Egan 2005, 32).
378
Wilenius (1984, 16ff) beskriver denna individuella inriktning som ett grundläggande perspektiv när det gäller frågan om tillväxtens mål och mening: ”förverkligandet av
sådana individuella drag, av en sådan individualitet, som är utmärkande för varje enskild
människa” – varje människa representerar arten men även särarten.
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Essentialism
förmedling av kunskaper
stark betoning av vetenskapliga begrepp

Perennialism
kulturarv och bildning
humaniora och klassiska verk

Rekonstruktivism
kritisk fostran och pluralism
framtidens medborgare

Progressivism
elevcentrerad undervisning
ämnesöverskridande innehåll

Figur 9. Englunds flerdimensionella utbildningsfilosofiska karta (Englund 1997)

Vi kan se att de olika riktningarna i denna modell betonar didaktikens grundfrågor på olika sätt: frågor som vad (=innehållet), hur =(förmedlingen), varför
(=motivet) och till vad (=målet). Den essentialistiska uppfattningen ser undervisningsinnehållet som starkt relaterat till den bakomliggande vetenskapliga disciplinen. Innehållet i det undervisade ämnet dikteras, i första hand, av de vetenskapliga begreppen och deras inbördes förhållanden Detta synsätt har en stark
tradition inom den naturvetenskapliga ämnessektorn. Perennialismen betonar
däremot den klassiska bildningens fostrande roll. Genom humaniora kommer vi
i kontakt med vårt historiska bildningsarv och placerar vår egen tid i ett historiskt
och kulturellt sammanhang. Progressivismen, å sin sida, betonar undervisningens metodik, elevernas aktivitet framom förmedling av fakta. Det progressivistiska pedagogiska tänkandet tenderar att härleda undervisningens innehållsliga
utgångspunkter från elevernas erfarenheter. Om en perennialistisk pedagogik
varit konservativ och samhällsbevarade så betonar däremot rekonstruktivismen
elevens framtida roll som samhällsmedborgare – skolan skall vara både framtidsorienterad och medborgarförberedande. Kunskap skall utgöra underlag för
framtida val och beslut.
Dessa tre ovannämnda typologier (Carr 1995, Egan 2005, Englund 1997)
synliggör, på olika sätt, den moderna skolans pluralistiska värdegrund. Skolans
verksamhet präglas av olika typer av målsättningar. Många parallella idéer möter och går in i varandra. Skolan består av ett konglomerat av både samhällsrelaterade funktioner och ideal som har segmenterats under dess tillkomsthistoria.
Till utbildningens samhällsrelaterade funktioner hör till exempel att utveckla och
upprätthålla kvalificeringsgrunder och därigenom skapa en selektionsprocess.
Men samtidigt står skolans verksamhet alltid i förhållande till vissa övergripande
pedagogiska ideal. Dessa ideal (det goda livets eller samhällets ideal) motiverar
olika sätt att förhålla sig till ämnes- och kunskapsinnehåll. Denna pluralistiska
värdegrund gör att skolans verksamhet, undervisningens form och innehåll, kan
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realiseras på väldigt olika sätt – och alternativa pedagogiska strömningar, i viss
utsträckning, legitimeras.
Vi är nu intresserade av vad man, i detta avseende, kan säga om Waldorfpedagogikens värdegrund och på vilka specifika antaganden den etableras. Hur ser
Waldorfskolorna på sin fostrande uppgift – och på det goda livets ideal? Det finns
mycket lite forskning kring kopplingen mellan Steiners filosofiska och kunskapsteoretiska syn på människan och de särskilda uttryck som är unika för Waldorfpedagogiken (jfr Woods, Ashley & Woods 2005, 40). Det är denna koppling som
står i fokus för detta kapitel. Mot bakgrund av vår tidigare framställning kan vi
nu fråga oss: Hur står Steiners tidiga idealistiska tänkande i förhållande till Waldorfpedagogikens verksamhet? Kan man förstå Waldorfskolorna mot bakgrund
av en romantisk och naturfilosofisk förståelsehorisont? Är det måhända denna
romantiska livsnerv som gör att Waldorfskolorna tilltalar många föräldrar trots
att de förhåller sig avvisande eller neutrala till den antroposofiska människosynen?
För att besvara ovan nämnda frågor kliver vi inte in i Waldorfskolornas klass- och
lärarrum. Istället försöker vi utvinna material från en textanalys av Waldorfpedagogiska läroplaner och annan litteratur som hänför sig till Waldorfpedagogiken.
Vi börjar dock med att säga någonting om Waldorfskolornas tillkomst och utveckling.
5.2. Waldorfpedagogiken som en reformpedagogisk rörelse
Rudolf Steiner var redan i ett tidigt skede av sitt liv medveten om att den filosofiska och kunskapsteoretiska syn han artikulerat och försvarade hade konsekvenser för pedagogiken. Redan i den tidiga Steiners tänkande kan man särskilja
en koppling mellan hans ontologi och hans syn på pedagogikens målsättningar.
Denna aspekt kommer tydligt fram i en artikel379 från 1893 där Steiner skriver om
de implikationer hans monistiska åskådning har för pedagogiken.
Därmed kommer vi till ett område som inte ännu berörts det minsta i förhållande
till den monistiska läran. Jag menar pedagogiken. Det som till stora delar angår
pedagogiken som individualitetens fria utveckling eller de enastående realiteterna
inom kulturens område är hittills för det mesta försummade. Människorna det
kommer an på är därför inspunna i ett näst av normer och förbud som de i sina
framtida liv skall hörsamma. Allting de har inom sig själva, även det allra minsta,
blir därmed glömt. Det gäller begåvning eller individuellt grundkapital som de endast ensamma kan förverkliga på ett helt bestämt sätt. Istället håller man människan på det allmänna begreppssystemets sträckbänk, lägger henne på ledbandet av
konventionella fördomar för att undergräva hennes individualitet. För den sanna
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Einheitliche Naturanschauung und Erkenntnisgrenzen ursprungligen publicerad i
Monatsblätter des wissenschaflichen Club in Wien 1892/93, XIV Jahrgang, s.89–99.
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fostraren finns det inga allmänna uppfostringsnormer som man ser uppställt i den
herbartianska skolan (GA 30, 67–68).380

Detta är ett intressant avsnitt för att den säger något om den pedagogiska grundriktning som Steiners tidiga människosyn implicerar. Steiners syn på pedagogikens natur i detta citat förefaller samstämmig med den allmänna reformpedagogiska rörelse som, just i en reaktion mot den utbredda herbartianismen, kom att
få ett antal olika pedagogiska innovationer i början av 1900-talet. Dessa rörelser
går ofta under beteckningen reformpedagogik – ett samlingsbegrepp av olika pedagogiska och didaktiska riktningar som utvecklades under tidsperioden mellan
ungefär 1890 och 1930. I USA talade man i början av 1900-talet ofta om ”progressive education” eller ”child-centered education” för att betona den nyskapande
pedagogiska impulsen att utgå från det växande barnets egna behov. I den reformpedagogiska retoriken var det därför vanligt att man åberopade Rousseaus
tankegångar om barnets individuella fostran.
Reformpedagogikens olika riktningar förenades i tanken på att frigöra sitt pedagogiska område från moralfilosofin och etablera en självständig och konstruktiv
pedagogik som svarade mot det (dåvarande) moderna samhällets behov och krav.
Det framväxande behovet att reformera skolans som institution hänger alltså samman med det förändrade samhället. Industrialiseringen hade upplöst det gamla
bondesamhället och bidragit till en stor folkomflyttning i hela Europa. Stora demografiska förändringar och det stora behovet av goda samhällsmedborgare och
duktiga yrkesutövare hade upplöst traditionella moraluppfattningar och yrkade
på pedagogiska förändringar. Samtidigt hade den teknologiska utvecklingen stärkt
tron på möjligheten av framsteg till välfärd och demokrati. Skolsystemet i Tyskland var i början på 1900-talet ännu en avspegling av det tyska kejsarrikets hierarkiska struktur. Högre bildning var endast tillgänglig för de bättre bemedlade
grupperna i samhället vilket gjorde att bildningsarvet endast reproducerades till
ett fåtal samtidigt som den sociala mobiliteten förhindrades (se Lejon 1997, 99;
Arfwedson 2000).
Reformpedagogikens olika förgreningar kan alltså ses som en respons på den
samhälleliga situationen men var inte heller oberoende av de filosofiska, världsåskådningsmässiga och ideologiska föreställningar som var tongivande i samhället. I en historisk belysning är USA och Tyskland utan tvivel de mest centrala

380

Damit komme ich auf ein Gebiet, welches bis jetzt noch am wenigsten von den Lehren des Monismus berührt worden ist. Ich meine die Pädagogik. Was ihr am meisten
obliegt: die freie Entfaltung der Individualität, der einzigen Realität auf dem Gebiete
der Kultur, das wird bisher am meisten vernachlässigt, und der angehende mensch
dafür in ein Netz von Normen und Geboten eingespannt, die er in seinem künftigen
Leben befolgen soll. Dass jeder, auch der Geringste, etwas in sich hat, einen individuellen Fonds, der ihn befähigt, Dinge zu leisten, die nur er allein in einer ganz bestimmen
Weise leisten kann: das wird dabei vergessen. Dafür spannt man ihn auf die Folter
allgemeiner Begriffssysteme, legt ihm das Gängelband konventioneller Vorurteile an
und untergräbt seine Individualität. Für die wahren Erzieher gibt es keine allgemeinen
Erziehungsnormen, wie sie etwa die Herbartsche Schule aufstellen will.
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områdena för de nyskapande reformpedagogiska teoribildningarna. Den filosofiska grunden till den reformpedagogiska strömningen i USA var den handlingsfilosofiska och pragmatiska filosofin. I Tyskland var däremot den hermeneutiska
traditionen den mest förhärskande i form av en humanvetenskaplig pedagogik
(geisteswissenschafliche Pädagogik) som utvecklades ur William Diltheys kulturhistoriska forskningsansatser. Ett centralt inslag i den reformpedagogiska retoriken
är föreställningen om att undervisning och bildning skall omfatta hela människan
där t.ex. Ellen Keys folkbildningsskrifter utgjorde en stor inspirationskälla.
Den gemensamma nämnaren för alla så kallade reformpedagogiska strömningar var missnöjet med det rådande skolsystemet och deras prestationer. Som
Arfwedson (2000, 29) påpekar får de reformpedagogiska ”missnöjesargument”
sin egentliga slagkraft bara i den mån de också kan presentera realistiskt genomförbara alternativ. Många av de betydande reformpedagogerna var därför aktivt
verksamma som lärare och grundare av alternativa skolor. Reformpedagogikens
mest inflytelserika gestalt är otvivelaktigt John Dewey med hans progressiva och
pragmatiska pedagogiska grundsyn. Många centrala aspekter av Deweys pedagogiska teori har införlivats i vår moderna västerländska skola under 1900-talets
lopp, inte minst hans krav på att skolans didaktiska verksamhet skall utgå från
att barnens behov och målinriktade aktivitetsnivå. Men det finns pedagogiska
strömningar som har haft en mera självständig existens och stått för ”alternativa”
pedagogiska skolformer. Till dessa hör både Montessoripedagogiken, grundad av
Maria Montessori i Italien 1906, och Waldorfpedagogiken, grundad av Rudolf
Steiner 1919.
Waldorfpedagogikens monistiska och idealistsiska ontologi gör ändå att denna
strömning framstår som den otvivelaktigt radikalaste av alla reformpedagogiska
varianter. Både Maria Montessori eller John Dewey baserade sina pedagogiska
teorier på moderna vetenskapliga riktningar, på den framväxande empiriska utvecklingspsykologin eller utifrån den pragmatiska filosofins förståelsehorisont.
Gemensamt för de olika reformpedagogiska riktningarna var kravet på att förnya skolans undervisningsmetoder – som ofta baserat sig på en herbartianska didaktik.381 Waldorfpedagogikens didaktik kan också läsas som en bitsk kritik mot
den formen av vetenskaplig pedagogik som herbartianismen representerade men
den är, till skillnad från de andra reformpedagogiska riktningarna, fast rotad i en
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Herbartianismens centrala begrepp var ”erziehende Unterricht” (fostrande och bildande undervisning). Den byggde på tanken att man genom en systematisk undervisningsmetod förmådde bestämma och styra in elevernas tankar, vilja och handlingar
– allt det varpå karaktären sedan berodde – i en gynnsam riktning. Ur denna process
växte också fram utbildningen av (mångsidiga) intressen och viljan att ägna sig åt dem.
Fostrans mål, utgående från Herbart, var karaktärsstyrka, ett rent moraliskt mål – men
det kan uppnås endast genom tänkandet; tränandet av tänkandet leder sålunda till en
riktig känsla och vilja. En inflytelserik teori skapades, utgående från Herbarts pedagogiska tänkande, under 1800-talets senare hälft som kom att kallas för formalstadieteori,
dvs. en teori om formalnivåer där olika undervisningshandlingar (klarhetens nivå, associationsnivån, systematisk nivå och metodens nivå) kombinerades med kognitiva
beteenden (fördjupning och eftertanke) (se t.ex. Arfwedson 2000).
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tradition som placerar människans utveckling i ett kosmologiskt sammanhang.
Enligt Steiner utgör det moderna naturvetenskapliga tänkandet ett gissel för en
förståelse av människans sammansatta natur.
Men vart kommer man (…) om man är alldeles sann i en sådan [naturvetenskaplig-intellektualistisk] uppfostran och undervisning? Man stänger ju helt och hållet in människan med alla hennes känslor, med hela hennes tänkande, i naturens
gång. Det som hon tänker och hur hon känner är på sätt och vis inte förmer än det
som sker i naturen, det som sker alldeles av sig självt, det som sker när människan
så omedvetet som möjligt bara tar del i naturen. Människan infogas därigenom
fullständigt i den yttre naturen, hon lyfts inte upp ur den. Hon blir till en länk i
naturnödvändigheternas kedja (Steiner 1994, 24).

Problemet med den naturalistiska livsuppfattningen som, enligt Steiner, tränger
sig på är att ”den inte fört människan längre in i verkligheten utan tvärtom fört ut
henne ur den” (ibid.27). Endast genom att beakta människan i ett större sammanhang än vad den moderna naturvetenskapen förmår göra gör vi skäl för att fostra
”hela människan”. Denna holistiska fostran har kommit att bli Waldorfpedagogikens kännetecken och slogan. Men vi måste alltså förstå denna holism i sitt säregna
sammanhang. Waldorfskolorna är alltså inte endast en samling tekniker utan en
pedagogisk teori och praktik som är integrerad i en alldeles speciell kosmologisk
människosyn. Detta är också orsaken till att Waldorfpedagogiken ganska sällan
behandlas integrerad i större reformpedagogiska sammanhang utan snarare får
exemplifiera en alternativ pedagogisk riktning med dubiösa kunskapsteoretiska
grunder.
5.2.1. Waldorfskolornas framväxt
Trots att Waldorfskolorna som en didaktiskt planerad skolform grundades i ett
relativt sent skede av Rudolf Steiners verksamma liv, år 1919, så etablerades alltså,
som vi har sett, den monistiska grundåskådning som denna pedagogik bygger på i
ett väldigt tidigt skede av Steiners liv. Den första egentliga Waldorfskolan uppkom
som en följd av att Steiner blev tillfrågad, av kommersrådet Emil Molt, att starta en
fabriksskola i anslutning till Waldorf Astoria cigarettfabrik i Stuttgart. Det rörde
sig alltså om en skola för barnen till arbetarna i denna fabrik. Steiner fick fria händer att planera och starta upp denna pedagogiska verksamhet och han utvecklade
skolans verksamhetsprinciper utifrån den antroposofiska människosynen som
han elaborerat i olika riktningar i nästan 20 års tid. Han samlade själv ihop den
första lärarkåren bland olika personer som var väl förtrogna med antroposofin.382
Steiner själv kvarstod som den första skolans ledare fram till sin död.
382

Nobel (1991, 221) skriver att ”[h]ela planeringsarbetet för den första Waldorfskolan i Stuttgart skedde inom loppet av några sommarmånader. Under en intensiv tvåveckorsperiod fortbildades de blivande lärarna av Steiner. Varje dag inleddes med föreläsningar i allmän människokunskap. Därefter följde varje dag en metodisk-didaktisk
kurs och sist på dagen hade man gemensamma seminarieövningar och samtal, där ofta
uppgifter som getts dagen innan redovisades och diskuterades”.
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Om man ser på tidpunkten för den första Waldorfskolans tillblivelse så är det
fråga om en betydande brytningspunkt i hela Europas historia. Första världskriget
hade avslutats med ett förkrossat Tyskland och ett Europa i ruiner. Nya vindar
blåste i europeisk politik och samt nya stater uppkom som en följd av de krafter
som kriget 1914 satte i rörelse. Det handlade om en tid där man satte stor tilltro
till nya sociala och politiska rörelser som skulle hjälpa Europa och de vingklippta
nationerna på fötter efter de mörka krigsåren. Det antroposofiska sällskapet hade
grundats före krigsutbrottet 1913 och Rudolf Steiner kom under krigsåren alltmer att förbinda sin antroposofi med samhälleliga och sociala frågor. Under 1917
presenterade Steiner sina första utkast till en idé om en politisk tregrenighet som
en reaktion mot den politiska utvecklingen i Tyskland. År 1919 gav han ett systematiskt utkast av dessa idéer i sin skrift Kärnpunkter i den sociala frågan. Grundtanken i Steiners idé om det politiska livets tregrenighet är att låta det kulturella
livet, näringslivet samt det statliga (och rättsliga) livet utvecklas på fritt sätt utan
att låta sig styras av en stark centralmakt.383 Steiners betraktade sin antroposofiskt
färgade sociala impuls som ett försök att initiera en helt ny kulturell riktning som
övervinner de destruktiva krafterna i hans samtid. Steiner anknöt sin tregrenighetstanke både till den tidigare tyska bildningshumanismen och till sin tidigare
utvecklade frihetsfilosofi.384 Tregrenighetsrörelsen fick många anhängare utanför
den antroposofiska rörelsen och diskuterades livligt både i det centrala Europa
samt de nordiska länderna. Steiners sociala impuls fick ändå aldrig någon politisk
genomslagskraft inte minst på grund av att det politiska livet i Tyskland tog en helt
annan riktning än Steiner hade föreslagit.
Waldorfskolornas framväxt måste ses i relation till denna sociala impuls. Emil
Molt, initiativtagare till den första Waldorfskolan, var samtidigt en av de första
som försökte omsätta den antroposofiska tregrenighetsidén i praktiken. Men på
sommaren 1919 avblåste Steiner den offentliga kampanjen om den politiska tregrenigheten och riktade istället sin uppmärksamhet mot grundandet av den första
Waldorfskolan. Steiner hade redan tidigare samlat på sig erfarenhet med att arbeta
inom folkbildningsrörelser i Tyskland. Mellan 1899 och 1905 hade Steiner varit
aktiv föreläsare vid en folkbildningsinstitution i Berlin, Berliner Arbeiter-Bildungsschule – i anslutning till arbetarnas bildningsrörelse. Steiners politiska åsikter, vid
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Steiner uttryckte också sin tregrenighet med idealen från den franska revolutionen: Frihet i kulturlivet (staten skall inte utgöra en kulturell förmyndare för sina medborgare varför frihet måste garanteras i konsten, vetenskapen, fostran, utbildning och
religion), jämlikhet i det rättsliga livet (statens område som offentlig rättsvårdande institution skall inskränka sig till att skydda sina medborgare), broderskap i näringslivet
(näringslivet sträcker sig i allt större omfattning över nationalstatens gränser varvid det
kommer an på att bilda broderskapliga sammanslutningar av producenter och konsumenter) (se Hemleben 1975, 144).
384
Som Lejon (1997, 95–96) påpekat förenas Steiners och Wilhelm von Humboldts
samhällssyner i att båda utgår från den mänskliga bildningen som en grundkategori i
att organisera samhället. Både näringslivet och det rättsliga livet skall visserligen stödja
och skydda kulturlivet men inte styra det. På detta sätt kan man garantera den enskilda
människans behov och möjlighet till bildning och frihet.
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uppkomsten av den första Waldorfskolan, var ändå starkt kritiska till den förhärskande socialdemokratiska undervisningspolitik som, enligt honom, ledde till att
alla försök till en reform av det tyska skolväsendet bromsades upp (Lejon 1997,
99). På hösten 1919 inleddes undervisningen vid den första Waldorfskolan i Stuttgart efter att lärarna genomgått en intensiv föreläsnings- och diskussionsperiod
om pedagogiken i en antroposofisk belysning. Vid senare tillfällen återkom Steiner
ofta till pedagogiken i hans föredragsverksamhet.385
Waldorfpedagogiken har idag vuxit sig till en global företeelse som har skolor i
alla världsdelar. Waldorfskolornas antal är, relativt sätt, inte särskilt stora men det
förefaller inte finns några indikationer på att deras popularitet skulle minska, snarare tvärtom. Man kan urskilja en stadigt stigande ökning i antalet skolor även om
det underliggande fundamentet, den antroposofiska världsbilden, knappast ökar
i samma motsvarighet. Allt sedan den första skolans grundades år 1919 av Rudolf
Steiner själv så har antalet skolor ökat successivt genom åren och spritt sig till olika
världsdelar.386 Följande diagram ger en överskådlig bild av denna utveckling under
1900-talet.

Tyskland

Övriga Europa

Övriga världsdelar

Totalt

1919

1

0

0

1

1925

4

3

0

7

1938

8

8

0

16

1955

25

8

8

41

1971

32

42

21

95

1983

80

154

76

350

1992

144

289

149

582

Figur 10. Waldorfskolornas utveckling 1919–1992 (Ullrich 2000)

År 2005 räknade man att det finns åtminstone 870 Waldorfskolor i sammanlagt
60 olika länder (Woods, Ashley & Woods 2005, 15). Under de senaste tre årtiondena har det alltså rått en ganska jämn tillväxt: skolornas antal har, globalt sätt,
vuxit med ca 250–300 nya skolor per 10 år. Mot denna bakgrund av denna jämna
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Mellan 1919 och 1924 höll Steiner femton olika föredragsserier för lärare i Tyskland, England och Holland (Hemleben 1975, 149). Man har också räknat till att Steiner
mellan dessa år höll över 200 enskilda föredrag om pedagogik (se Kvalvaag 2004, 9).
386
Det kan dock nämnas att alla tyska Waldorfskolor indrogs 1938 på grund av det
politiska läget i Tyskland. De återupprättades igen efter det andra världskrigets slut.
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tillväxt kan Waldorfskolorna i dag ses som den största globala aktören bland olika
oberoende skolrörelser.387
Alla Waldorfskolor torde vara inkorporerade i ett omfattande internationellt
nätverk som erbjuder ett övergripande pedagogiskt forum med olika former av
samarbete och konferenser. Den högsta instansen är det allmänna antroposofiska
sällskapets pedagogiska sektion med högsäte i Dornach, Schweiz. Den Waldorfpedagogiska publikationsverksamheten är, relativt sätt, riklig – speciellt på tysk- och engelskspråkiga litteratur. Utmärkande för Waldorfskolornas framväxt har varit att de
enskilda skolorna haft en stor frihet i hur läroplanen ser ut och hur undervisningen
utformas. Trots denna frihet är det samtidigt kännetecknande för Waldorfskolorna
att de påminner väldigt mycket om varandra i olika länder och kulturer. Detta kan
framstå som någonting av en paradox men vittnar om den starka ställning som den
kunskapsteoretiska referensramen, antroposofin, har i Waldorfskolorna.388
Det finns vissa allmänna drag som ofta brukar lyftas fram som yttre kännetecken i den Waldorfpedagogiska verksamheten och deras arbetssätt. Dessa kunde sammanfattas i följande punkter (se t.ex. Ullrich 2000; Carlgren 1986, 64–66;
Woods, Ashley & Woods 2005, 36):
• planeras inte av en skoladministration utan växer fram ur oberoende initiativ av föräldrar och pedagoger som ofta måste göra en hel del gräsrotsarbete
för att få det hela att gå ihop.
• bygger på en organisationsmodell som har en egen autonomi när det gäller
ekonomi och läroplan
• skolorna har inga rektorer utan lärarna sköter om det administrativa arbetet kollegialt
• eftersträvar att bygga upp en enhetsskola där man utan avbrott eller upprepningar går i skolan från första klass till tolfte klass. Istället för att bedöma
eleverna i förhållande till officiella vitsord skriver lärarna årligen karaktärsporträtt och inlärningsbeskrivningar.
• varje skoldag har en två timmars huvudlektion. Man eftersträvar en balans
i varje skoldag genom att fästa lika vikt vid kognitiva, konstnärliga och teknisk-praktiska aktiviteter.
• de viktigaste läromedlen skapas av eleverna själva. Undervisningen under
de första 8 åren äger rum huvudsakligen utan färdiga läromedel.
387

Woods, Ashley & Woods beskriver tre faser i Waldorfskolornas utveckling i England, (a) skolor som uppkom i kölvattnet under 1920- och 30-talet i ett klimat av reformpedagogiska innovationer efter första världskriget, (b) en ”andra våg” som uppkom på 1970-talet som en respons mot den tidens sociala ideal samt (c) skolor som
uppkommit under det senaste årtiondet som ett uttryck för föräldrarnas missnöje med
skolornas homogenisering och utvärdering (se Woods, Ashley & Woods 2005, 19).
388
I en engelsk undersökning svarade en stor majoritet (86 %) av Waldorfskolorna i
England att de grundar sin undervisning på Rudolf Steiners ledande principer och pedagogiska filosofi. Samtidigt ansåg också de flesta skolor att Waldorfskolans pedagogik
på de högre klasserna måste kompromissa för att kunna komma tillmötes den nationella utvärderingen (se Woods, Ashley & Woods 2005, 92). Alla tillfrågade Waldorfskolor
sysslar också med ett kollegialt studium av Steiners pedagogiska idéer (ibid.94).
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• stor uppmärksamhet fästs vid det helhetsintryck skolan präglar på eleverna,
klassrummet utvidgas genom trädgårdsarbete, workshops och praktiska
kurser. Konstnärliga aktiviteter och den rytmiska sidan av tillvaron betonas
genom högtider och ceremonier.
• skoldagen börjar med ett ”morgonspråk”, en recitation med andaktsfull
stämning
• föräldrar aktiveras i hög grad i skolverksamheten
Dessa drag kan sägas utgöra Waldorfpedagogikens yttre kännetecken.389 Vi är i
detta sammanhang mindre intresserade av dessa yttre karakteristiska drag, som
sådana, utan riktar istället uppmärksamheten mot den kunskapsteoretiska grundattityden som genomsyrar hela den Waldorfpedagogiska verksamheten och vars
grunder redan står att finna i Rudolf Steiners tidiga tänkande. De pedagogiska
och didaktiska konsekvenserna av denna grundattityd finns på olika sätt uttryckt
i både Rudolf Steiners pedagogiska föredrag och Waldorfskolornas läroplaner. I
behandlingen av Waldorfskolornas verksamhet och värdegrund stöder vi oss på
några förefintliga läroplaner som beskriver både Waldorfskolornas allmänna målsättningar liksom mera specifika ämnesdidaktiska frågeställningar. Utgångspunkten ligger i läsningen av nationella läroplaner från Finland390, Sverige391 och Norge392
samt en övergripande internationell läroplan som är anpassad efter den anglosaxiska utbildningskulturen.393 Förutom dessa läroplaner refereras till de föredragscykler
som inom Waldorfpedagogiken anses som kanske de mest grundläggande, det vill
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Woods, Ashley & Woods (2005, 15) har också uppmärksammat vissa återkommande missuppfattningar eller fördomar gällande Waldorfpedagogiken. Dessa är bland
annat att Waldorfskolorna saknar en obligatorisk läroplan, att de betraktas som fria
elitskolor där eleverna själva kan välja när de deltar i undervisningen, de är delar av en
religiös kult som indoktrinerar sina elever samt att de har en betoning på konstnärliga
ämnen som gör att de är en sista utpost för elever som misslyckats i andra skolor.
390
I Finland finns det ingen nationell läroplan men jag stöder mig delvis på Simo Skinnaris avhandling om Waldorfpedagogikens grunder som har utarbetats i samarbete med
lärare från olika Waldorfskolor i Finland. Denna rapport erbjuder en rik beskrivning av
den Waldorfpedagogiska verksamheten på de lägre klasserna (Skinnari 1988a; 1988b).
En annan källa utgör Ehnqvists (2005) läroplansanalys från den största Waldorfskolan
i Finland.
391
En väg till frihet. Målbeskrivning för Waldorfförskolor och Waldorfskolornas läroplan
(1998). Förlag för Waldorfpedagogik.
392
Kvalvaag, J. (red.) (2004) Idé & innhold. Fag og arbeidsmåter gjennom 13 skoleår. En
laereplan for Steinerskolen 2004. Antropos.
393
Det har under det senaste årtiondet utkommit internationella läroplaner (en tyskoch engelskspråkig variant) som på ett övergripande sätt försöker lokalisera de centrala
dragen för Waldorfpedagogiken Den tyska läroplanen Pädagogischer Auftrag und Unterrichtsziele einer Freien Waldorfschule publicerades år 1995. Den engelskspråkiga varianten är en utarbetad version av den tyska läroplanen och anpassad efter den anglosaxiska
utbildningskulturen – publicerad första gången år 2000 under namnet The Educational
Task and Content of the Steiner Waldorf Curriculum (se Rawson & Richter 2003).
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säga de föreläsningar som Rudolf Steiner själv höll till de blivande Waldorflärarna i
anslutning till grundandet av den första Waldorfskolan.394 Men dessa läroplaner och
föreläsningar läses mot bakgrund av det romantiska och naturfilosofiska perspektiv,
den monistiska åskådning, som behandlats i de två föregående kapitlen. Betoningen
ligger alltså på att lyfta fram vissa aspekter som rimmar med denna organistiska tradition och undviker, i den mån det är möjligt, att orientera mig i den snåriga skogen
av antroposofiska teorier.395 Det är också viktigt att påpeka att vi, på det hela taget,
håller oss till pedagogiken på den grundläggande utbildningens nivå, dvs. inom ramen för vår skol- eller läroplikt (7–16 år).
5.2.2. Målsättningen i Waldorfskolornas läroplaner
När den första Waldorfskolan inledde sin verksamhet i Stuttgart i anslutning till
Waldorf-Astoria fabriken fanns det ingen egentlig läroplan att tillgå, förutom det
som på sensommaren 1919 behandlats i anslutning till Steiners pedagogiska föreläsningar. Vid senare tillfällen har läroplaner skrivits som i viss utsträckning utformats efter lokala behov och omständigheter. Det är ändå, ur ett sociologiskt
perspektiv, intressant att det egentligen inte uppkommit några mellanformer mellan Waldorfpedagogik och andra pedagogiska strömningar.
Man finner också en, relativt sett, stor enhetlighet i Waldorfpedagogikens läroplaner trots de stora kulturella och geografiska skillnaderna mellan de olika skolorna. Detta trots att de, i likhet med den internationella läroplanen (Rawson &
Richter 2003), betonar att läropanernas funktion inte är definierande utan snarare
beskrivande. De har som målsättning att på en övergripande nivå beskriva olika
ämnesområden och deras särdrag i förhållande till barnens utvecklingsstadier.
Samtidigt lämnas det en hel del öppet så att varje Waldorfskola får utrymme att
tolka Steiners pedagogiska impulser på ett individuellt sätt.
Det finns till och med en viss motvilja mot att överhuvudtaget fastställa en
läroplan – i en fast och generell form. Detta ”fastställande” står i en kontrast i
den ”levande ström” som läraren befinner sig i sin verksamhet. Därför betecknas
läroplanens innehåll och förslag som någonting som liknar ”spår som rörelsen
har lämnat efter sig; de är som en rörelse som stannat upp” (ibid.5). Läroplanen
skall endast användas som riktgivande och med flexibilitet. Waldorfpedagogikens
kursplaner står därför under ständig bearbetning (jfr En väg till frihet 1998, 11). På
detta sätt vill man placera det pedagogiska förhållandet (läraren – elev) i centrum
av den pedagogiska processen.
394

Man brukar tala om de tre grundböckerna i Waldorfpedagogik som alla utgår från
föreläsningar som Steiner höll mellan den 21 augusti och 6 september år 1919 för de
blivande Waldorflärarna. Det handlar om tre föreläsningscykler som i svensk översättning går under namnet Allmän människokunskap (Steiner 1981b), Konsten att uppfostra:
metodisk didaktisk kurs (Steiner 1986) samt Konsten att uppfostra: Seminarieövningar och
kursplansföredrag (Steiner 1987).
395
Det är alltså fråga om en slags medveten perspektivistisk läsning. Jag befattar mig således inte med Steiners mera vilda kosmologiska föreställningar: andliga hierarkier och
väsen, planetutvecklingen från Saturnus till jorden och motsvarande beskrivningar som
också förekommer i Steiners pedagogiska föredrag.
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I förordet till läroplanen för de norska Waldorfskolorna finner man också en
försiktighet i bestämmandet av läroplanens roll. Det hör till Waldorfpedagogikens
natur att inte formalisera innehållet och arbetssätten ”genom en normering av
undervisningen” varför läroplanen skall ”brukas som ett idétillägg, som en inspirationskälla för lärarna” (Kvalvaag 2004, 6). Enligt denna uppfattning mister pedagogiken något av sin frihetskaraktär när man börjar utforma alltför detaljerade
läroplaner – läraren får då mera rollen av att tillämpa färdiga principer. I stället
kan man säga att ”[s]kall man vara helt konkret existerar det ingen annan läroplan
för Waldorfskolorna än barnen själva. I dem finns källan både för undervisningens utformning och för dess målsättning” (ibid.).
Även i Skinnaris (1988a, 11) läsning av de finländska Waldorfskolors verksamhetsrapporter finner man precis samma tendens: Waldorflärarna eftersträvar
(som ett ideal) att inte fastställa utomstående målsättningar för sin undervisning
utan försöker utvinna målsättningarna från de mänskliga tillväxtprocesserna. Detta
syftar till att läraren bör vara beredd att skapa någonting nytt i varje pedagogisk
situation och undvika att fastna i färdiga metoder. Denna föreställning är också
samstämmig med den allmänna tonen i Steiners pedagogiska föredrag. Steiner
betonar att en undervisning som på förhand förestavar läraren en färdigtuggad
timplan i själva verket utesluter konsten att undervisa: Läraren måste vara det livgivande och aktiverande elementet i hela skolväsendet (Steiner 1986, 156). Vi finner
här en slags ”goetheanistisk” och organisk utgångspunkt redan i formulerandet av
läroplanens funktion: Vi måste betrakta livet i en ständig rörelse och får inte tillskriva de pedagogiska processerna en alltför fast och rigid form. För läraren gäller
det att utveckla en förmåga till en observerande omdömesförmåga (anschauende
Urteilskraft) där observation och tanke genomtränger varandra. Den mest vitala
aspekten av lärarens verksamhet skall inte försummas: det är fråga om en levande,
konstnärlig och intuitiv aktivitet där barnen skall bemötas med största respekt för
det individuella väsen de representerar (jfr Rawson & Richter 2003, 10).
Denna utgångspunkt förefaller vara grunden till att Waldorfskolornas pedagogik ofta associeras med konstnärlig verksamhet. I sina pedagogiska föreläsningar
återkommer Steiner ofta till att pedagogiken bör betraktas ur ett konstnärligt perspektiv. Det är liksom av yttersta vikt att, när det gäller skolundervisningen, att
inte bara tänka abstrakt utan genomtränga hela undervisningen med ett konstnärligt element.
Det skall vara vår uppgift i metodiken, att vi alltid vänder oss till människan som
helhet. Det kan vi bara om vi riktar vår uppmärksamhet på att främja anlaget till
konstnärlig känsla. Då kommer vi också att göra människan i framtiden öppen för
att med hela sitt väsen få intresse för världen i dess helhet (...) All metodik måste
vara genomsyrad av det konstnärliga. Uppfostran och undervisning måste bli till
verklig konst. Kunskapen får bara bilda grundvalen (Steiner 1986, 15).396
396

I ett annat sammanhang säger Steiner: ”Något som vi alltid måste ta hänsyn till är
att vi i undervisningen måste utgå från det konstnärliga elementet, inte från det tankemässiga, inte heller från ett abstrakt iakttagande, utan från ett element genomträngt av
konst och konstnärlig livskänsla” (Steiner 1994, 172).
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Läraren måste lära sig se barnet i ett levande sammanhang och framstår som en
konstnär i det att hon ur detta levande sammanhang kan utveckla sina pedagogiska
gärningar. I den allmänna svenska läroplanen för Waldorfskolor kan man läsa att
”[p]edagogik är en konst och kan bara utövas som sådan”. När denna konstform
inte längre ”står under inflytande av friska och livgivande impulser stagnerar den”
(En väg till frihet 1998, 11). Denna ”konstnärlighet” handlar alltså inte bara om
att ge konstnärliga ämnen en framträdande plats i den Waldorfpedagogiska verksamheten. Det handlar snarare om en konstnärlig attityd, en konstnärlig metodik,
till undervisningen som helhet.397 Men det är inte helt entydigt vad denna attityd
eller metodik består av. Denna konstnärliga utgångspunkt förefaller att förgrena
sig inom den Waldorfpedagogiska verksamheten i många olika riktningar. Den
förefaller få sin betydelse ur hela det organiska sammanhang som präglar Waldorfpedagogikens syn på utveckling och inlärning.
I den internationella läroplanen för Waldorfskolorna finner man en sammanfattning av Waldorfpedagogikens olika fostransmål. Waldorfskolornas pedagogiska
verksamhet eftersträvar (a) att hysa omsorg för det enskilda barnets sunda utveckling, (b) att garantera barnet möjlighet att förverkliga sina inneboende möjligheter
samt (c) att hjälpa barnen att utveckla färdigheter som de behöver i samhället (se
Rawson & Richter 2003, 7).398 För att förverkliga dessa målsättningar behöver läraren, enligt den ovannämnda läroplanen, institutionell frihet – frihet från en föreskriven läroplan med en metodologi som är påtvungen [imposed] utifrån (ibid.). Detta
kan förefalla som problematiskt krav i och med att Waldorfpedagogiken också följer
läroplaner som följer en bestämd människosyn.399 Men det finns, som vi har sett, ett
mycket högt ideal när det gäller att vara skapande i anslutning till den pedagogiska

397

Kiersch (1984, 14) skriver: ”Wenn Steiner von der Kunst des Erziehens redet, so
meint er nicht den verschwommenen Begriff, der die Tätigkeit des gediegenen Handwerkers oder ein freies, musich getöntes Schöpfertum zum Inhalt hat, sondern eine
sehr bestimmte, in seiner Weltanschaaung tief verankerte Schlüssel-Idee“
398
(a) fostering healthy development in each individual child, (b) enabling children to
realise their potential, (c) helping children to develop the skills they need to contribute
to society
399
Från Waldorfskolornas sida brukar det framhävas att de inte är livsåskådningsskolor som lär ut antroposofi. Den antroposofiska människosynen skall snarare utgöra en
inspirationskälla för lärarens praktiska arbete och därför inte ses i en normativ belysning (se Hemleben 1975, 150; Woods, Ashley & Woods 2005, 6).Steiner säger själv i ett
av sina pedagogiska föredrag att ”[v]i har således alls inte velat skapa en världsåskådningsskola. Det hade man ju lätt kunnat tänka sig när man hör att antroposoferna har
grundat en skola, utan det rör sig om att föra in antroposofi i den pedagogiska verksamheten” (Steiner 1994, 153). Waldorfskolornas antroposofiska människosyn avspeglar
sig alltså i första hand i lärarnas arbete, i deras metoder och arbetssätt. Däremot kan
man kanske säga att den antroposofiska världsbilden strömmar indirekt till eleverna,
genom de olika verksamhetsformerna och genom en viss attityd till människan och
omvärlden. I vilken utsträckning och på vilket sätt den antroposofiska människosynen
upplevs som normativ (och påtvungen) av Waldorfskolans lärare är en intressant frågeställning som det inte torde ha forskats i.
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verksamheten.400 Waldorfskolorna värdesätter sin autonoma ställning högt och
betraktar den som en förutsättning för sin verksamhet.401
Waldorfskolornas tredelade värdegrund påminner om de övergripande fostransmål som skisserades upp i kapitel 5.1. Här finner vi en anspelning på både
människans individuation och socialisering. Men det finns också ett helt nytt element. Vi möter en explicit målbeskrivning om att hysa omsorg för det enskilda
barnets sunda utveckling. Man kan nu fråga sig vad denna sunda och balanserade
utveckling står för? I ett av sina pedagogiska föredrag inför lärarkåren till den första Waldorfskolan säger Steiner:
Er uppgift kommer inte att vara att använda undervisningsämnena så som de hittills
använts. Ni skall i visst avseende använda dem som medel till att på rätt sätt utveckla
människans själsliga och kroppsliga krafter. Därför kommer det för er inte att handla
om att förmedla ett kunskapsstoff som sådant, utan om att använda ett kunskapsstoff
på ett sätt som verkar utvecklande på de mänskliga förmågorna (Steiner 1986, 11).

Här har vi faktiskt en nyckel till Waldorfpedagogikens särdrag. Det finns en holistisk utvecklingsberättelse i denna pedagogik som motiverar en alldeles särskild
uppläggning av undervisningen. I denna utvecklingsberättelse framstår den traditionella kunskapsmässiga utvecklingen endast som en del av en större helhet. Detta
motiverar Waldorfskolorna att, mera explicit än de flesta andra skolor, kombinera
intellektuell fostran med en konstnärliga och praktiska orientering till omvärlden.
De olika områdena skall integreras till ett helt. Waldorfpedagogiken erbjuder alltså
en förskjutning från en förmedling av elementära och klassiska ”kognitiva” undervisningsinnehåll till en integrering av olika kunskap och färdigheter i en holistisk utvecklingsberättelse. Begreppet ”helhetsmässig utveckling” innefattar, i detta
sammanhang, en föreställning om att människans kunskapsmässiga utveckling
skall harmoniseras med människans själsligt-andliga utveckling. Denna strävan
att betrakta människan som en verksam helhet där de olika delarna underkastar
sig helhetens lagbundenhet var som vi sett en grundpelare i den goetheanistiska
attityden.
Ett illustrerande uttryck för kritiken mot en ensidig kunskapsfostran finner
man hos Steiner när han, i ett av sina pedagogiska föredrag, beskriver hur utvecklingen i Ryssland ter sig i början av 1920-talet i samband med att en helt ny världsåskådning, den marxistisk-leninistiska, skall läras ut åt hela folket. Steiner menar
400

I Steiners didaktiska föreläsningar kan man läsa att lärare i Waldorfskolan måste
lära sig förstå läroplanen på ett annat sätt jämfört med hur en vanlig lärare vanligtvis,
i form av förordningar uppifrån, närmar sig skolstadgan: ”Vi måste alltså närma oss
läroplanen på ett helt annat sätt, nämligen så att vi egentligen i varje ögonblick skall
kunna skapa den själva, att vi lär oss avläsa åldrarna, sjunde, åttonde, nionde året osv.
för att kunna se, vad det är vi skall göra för respektive ålder.” (Steiner 1986, 180–181)
401
Gällande den paradoxala naturen att tillmötesgå både individens och samhällets behov säger den internationella läroplanen ytterligare att Waldorfskolornas undervisning
måste ”äga rum utifrån en ansvarsfull och självkritisk autonomi” (Rawson & Richter
2003, 7).
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att detta drag, som i Östeuropa har utbildats in absurdum är någonting som egentligen döljer sig i hela den moderna civilisationen: ”Det absurda ligger i att man
utgår från att människan måste veta någonting visst bestämt om det ena eller det
andra, att man inte utgår från hur människan måste vara för att vara en människa,
en människa som är inlemmad i världen på rätt sätt” (Steiner 1994, 237). Man
kunde kanske säga att det absurda ligger i överbetoningen av kunskapselementen. Den pedagogiska verksamheten skall inte, enligt Steiner, ta sin utgångspunkt
i ”objektiverade” kunskapsinnehåll utan i de fostrande och formativa processer
som utvecklar och rotar människan i världen på ett bestämt sätt – enligt Waldorfpedagogiken på ett sunt sätt. Lärandet skall inte nalkas atomistiskt utan genom
att väcka viljan och känslan för kunskapandet. Detta är fullständigt samstämmigt
med ett citat från 1898, också med betydande pedagogiska konsekvenser:
Ungdomarna skall inte tro på våra ”sanningar” utan på våra personligheter. De
uppväxande skall märka att vi är sökande och vår uppgift är att föra dem till detta
sökandes väg.402

Mot denna bakgrund kan man förstå den stora uppmärksamhet som de Waldorfpedagogiska läroplanerna fäster vid balansen mellan barnens utvecklingsnivå
och didaktiken. En bärande tanke är att den pedagogiska praktiken måste vara i
harmoni med de olika utvecklingsfaser som man anser barnen genomgå. Undervisningen av ett visst ämne på ett visst sätt vid en viss tidpunkt är mycket nära
sammankopplad med föreställningen om barnets sunda och helhetsmässiga utveckling. Läraren måste, i den Waldorfpedagogiska praktiken, öva upp sin förmåga att betrakta undervisningen mot en dylik helhetsmässig utvecklingsberättelse.403
Detta betyder också att Waldorfpedagogikens teori och praktik är intimt sammanlänkade vilket för med sig att enskilda pedagogiska metoder inte kan lösgöras från
det sammanhang som de ingår i. Att överföra enskilda didaktiska metoder från en
Waldorfskola till en icke-Waldorfskola (eller vice versa) är därför inte helt oproblematiskt (se Ehnqvist 2006, 250; Woods, Ashley & Woods 2005, 7).
Genom att lyfta fram begrepp som ”hälsa” och ”sundhet” i pedagogikens
övergripande målbeskrivning kritiseras också den traditionella kunskapsmässiga
fostran. Waldorfpedagogikens ”holistiska” människosyn leder till att hela den pedagogiska verksamheten framträder i en terapeutisk dimension: ”Läroplanen beskriver en slags jämvikt som sträcker sig ända ner till den fysiska organisationen
402

citerat i Dietz (2003, 23) : “Nicht an unsere ‘Wahrheiten’ soll die Jugend glauben,
sondern an unsere Persönlichkeit. Dass wir Suchende sind, sollen die Heranwachsenden bemerken. Und auf die Wege der Suchenden sollen wir sie bringen”
403
jfr Rawson & Richter (2003, 52–53): “Shaping every lesson will be an ’art of education’ which presupposes a creative teacher who is him or herself continuously in the
process of developing. Education in this sense means teaching the right subject in the
right way at the right time. If the teachers succeed in working with and understanding
the laws of human development, then they will become capable of ‘reading’ the human
being (…) Comparision can be made to the plant whose totality can only be observed
in the whole sequence of its life cycle.”
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och dess rytmer och processer” (Rawson & Richter 2003, 7). Hälsa används i detta
sammanhang som en ”dynamisk jämvikt av olika krafter” (ibid.). Steiner säger i
en av sina pedagogiska föreläsningar att ”[m]an måste tänka uppfostrings- och
undervisningskonsten i ett visst förhållande till läkekonsten”, och då i betydelsen
att hysa vördnad för barnets själsliga och andliga utvecklingsmöjligheter (Steiner
1994, 238). Den antroposofiska synen på barnets utvecklingsmöjligheter kommer
givetvis redan här på kollisionskurs med den moderna vetenskapen. Waldorfpedagogikens begrepp om människans själsligt-andliga utveckling hänvisar till en
monistisk världsbild som vi redan mötte i den unga Steiners föreställningsvärld.
Alla aspekter av människans utveckling – från kropp, känslor och viljan till tankar
och idéer – är, inom Waldorfpedagogiken, inbegripna i en dynamisk utvecklingsprocess som är helt igenom ”organisk”. Denna organiska utveckling är ett uttryck
för bakomliggande andliga krafter. Den har sin filosofiska föregångare i den romantiska utvecklingsberättelse som den unga Steiner ciselerade.
5.2.3. Något om Waldorfpedagogikens syn på människans
utvecklingsprocesser
Waldorfpedagogikens grundläggande teoretiska referensram bygger på en rad föreläsningar och seminarier som Steiner höll från och med år 1919 fram till sin
död, år 1925.404 Den komplexa utvecklingsberättelse som ligger till grund för Waldorfskolornas verksamhet framspringer därmed direkt ur Steiners antroposofiska
teorier om människan utvecklingsprocesser. Som redan konstaterades i inledningen råder det ingen brist på information gällande antroposofins grundvalar
och teorier. Svårigheterna bottnar snarare i hur man skall läsa dessa texter i förhållande till vårt praktiska liv och i förhållande till moderna vetenskapliga teorier.
Waldorfpedagogikens grundstomme utgörs av en slags utvecklingsberättelse
som genomsyrar hela läroplanen. Man kan tala om två övergripande motiv som
löper igenom denna Waldorfpedagogiska utvecklingsberättelse. Det ena huvudmotivet utgår från den klassiska föreställningen, som får en fördjupad innebörd i
den antroposofiska människosynen, att varje människa består av kropp, själ och
ande. Denna indelning ligger också till grund för Steiners föreställning om olika
”väsensled” eller organisationsnivåer som människan är integrerad i. Dessa led
har en påtaglig likhet med den aristoteliska läran om naturens organisation. Människans fysiska kropp är den del av människan som vi omedelbart kan förnimma.
Men förutom de materiella kropparna som är livlösa finns det gestaltande krafter
som människan delar med hela den organiska naturen. Det är alltså fråga om en
”formativ” kraft, en Bildungstrieb, som vi inte kan iaktta med våra vanliga sinnen:
vi ser endast till dess verkan. Allting som har liv i naturen är genomträngda av
denna kraft. Steiner betecknade denna organisationsnivå i sin antroposofi med
404

Man brukar hänvisa till att de grundläggande antroposofiska konturerna till Steiners pedagogiska teorier redan formulerades i en föredragscykel som han höll 1906 och
publicerades under titeln Die Erziehung des Kindes vom Gesichtspunkte der Geisteswissenschaft. Vi vill däremot påvisa att många grundläggande idéer som Waldorfpedagogiken grundar sig på redan finns i hans för-antroposofiska tänkande.
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begreppet eterkropp, i betydelsen gestaltande livskraft. Den är analog med Aristoteles begrepp om den vegetativa själen. Från denna livskraftsnivå kan man särskilja
en högre nivå där människans själsliv har sitt centrum. Hela människans känsloliv
med sina begär och drifter finns beläget på denna nivå. Den är analog med den
aristoteliska förnimmelsesjälen som vi har gemensamt med djuren. Förmågan till
förnimmelser är den gemensamma nämnaren som människan delar med djurriket. I detta sammanhang är det viktigt att påpeka att det handlar om förnimmelseupplevelser som gör att vi orienterar oss i världen genom våra sinnesförnimmelser. Slutligen har människan ännu ett led som endast är förunnat människan i
naturen. Det är fråga om ”jaget”. Först genom ”jagets” tillblivelse blir människan
självmedveten och kan med hjälp av tänkandet bedöma omvärldens fenomen efter lagbundenheter.405 Det första huvudmotivet i Steiners antroposofiska utvecklingsberättelse utmynnar i att människan är ett mikrokosmos där naturens skapande krafter utvecklas i människan i påföljande faser och stadier. Naturens olika
krafter kommer samman i människans utveckling. Genom att fördjupa sig i naturens olika riken och mångfald av arter lär man sig också något om de grundläggande förutsättningarna för människans existens. Vi har sett att denna natursyn
hade en framträdande roll redan i Steiners tidiga tänkande (se kapitel 3.6.3.). Inom
Waldorfpedagogiken arbetar man med att påverka alla dessa fyra led av människans väsen men för att kunna göra det på ett ändamålsenligt sätt måste man även
känna till vissa utvecklingslagar (Nobel 1991, 224).
Den aristoteliska natursynen är i Steiners antroposofiska utvecklingspsykologi
sammanvävd med ett annat huvudmotiv: en stadieteori som är alldeles grundläggande för hela den Waldorfpedagogiska verksamheten. Utvecklingen från barn till
vuxen, följer enligt Steiner sjuårsperioder eller -stadier som dock inte får betraktas
alltför snävt eller absolut. Det är snarare fråga om gradvisa, men samtidigt kvalitativa, transformationer (eller metamorfoser) av den växande människans hela
organisation. Waldorfpedagogiken utgår därför från att det existerar en slags ”arketypisk” utvecklingsrytm som integrerar människans fysiska, själsliga och andliga utveckling till en enhet. Dessa utvecklingsrytmer är någonting som alla barn
genomgår men på ett individuellt sätt. Människans utveckling följer vissa stadier
där utvecklingens tyngdpunkt, med tiden, förflyttas från en nivå till en annan.
Denna arketypiska utvecklingsrytm kan läraren, enligt Waldorfskolans internationella läroplan, sluta sig till genom en slags holistisk förståelsehorisont och ”goetheanistisk” attityd: genom ”iakttagelse, jämförelse och tänkande” (se Rawson &
Richter 2003, 8ff). Den Waldorfpedagogiska utvecklingsberättelsen grundar sig på
en föreställning om att elevernas individualitet avtäcker sig mot en arketypisk utvecklingsrytm, i ett ständigt samspel mellan det individuella och allmänna, som
varken är statistisk eller statisk – snarare dynamisk och i ständig rörelse.

405

se t.ex. Grönlund (1940, 15); Wilenius (1979, 28ff).
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Till grund för denna stadieteori finns ytterligare en fundamental indelning;
identifieringen av tre grundläggande själsförmågor som också leder tillbaka till
antiken: tanke, känsla och vilja.406 Vi har redan sett vilken konstitutiv roll den unga
Steiner, i sin frihetsfilosofi, tillskrev dessa själsförmågor i människans individualisering. En av de viktigaste nycklarna till människans sunda utveckling ligger, enligt
Steiner, i att dessa tre själsliga grundkrafter skall erbjudas möjlighet att utvecklas och komma till sin rätt (se Steiner 1956b, 23). Denna tredelning är, i sin tur,
nära anknutet till den Waldorfpedagogiska undervisningen på olika åldersstadier.
Men denna själsliga tredelning korresponderar också med människans fysiologiska konstitution, med tre samverkande och dynamiska system: tänkandet har
sitt centrum i människans nerv och sinnessystem (hjärnan), känslolivet har sitt
centrum i hjärt- och lungsystemet samt viljelivet i människans ämnesomsättning.
Denna korrespondens mellan det kroppsliga och själsliga pekar alltså tillbaka på en
underliggande enhet mellan det själsliga och kroppsliga. Det ena kan inte förstås
oberoende av det andra. Barnet framstår därför, inom Waldorfpedagogiken, som
en psykosocial helhet med mycket intrikata och djupliggande samband mellan
människans själsliga väsensled. Pedagogikens målsättning är att skapa en jämvikt
mellan de olika delarna och på detta sätt bereda väg för en sund utveckling. Hur
beskrivs då dessa elementära ”själsligt-andliga” utvecklingsrytmer?
Steiner gör det i stora drag (i en förenklad beskrivning) på följande sätt: Under
människans första sjuårsperiod utvecklas barnets förhållande till sin omgivning i
första hand genom att härma andra och genom att ha förebilder. Vad som, enligt
Steiner, påverkar barnen mest i denna period är därför inte verbala förklaringar
och förmaningar utan snarare det omgivningen (de vuxna) gör. Människans fysiska organ utvecklas genom att imitera, genom en slags aktiv imitation. Den världsordning som barnen växer in i under denna första utvecklingsperiod är vanan. Av
detta följer att rytmen spelar en viktig roll under denna period. Att inordna barnets
liv i en given ordning blir de yttre förhållanden som barnen lever sig in i. Viljan är
det dominerande elementet i denna period – i att lära sig kontrollera sin kroppsliga organisation och sina rörelser. Det finns, enligt Steiner, en slags formbildande
kraft i en uppriktig kärleksfull omgivning som sträcker sig ända till barnets fysiska
organisation. Kärleken är därför det element som det lilla barnet behöver – att kärleksfullt följa med hur barnet småningom vaknar till medvetande om den fysiska
omgivningen och lär sig orientera sig i den. Barnet kan fram till skolåldern beskrivas som sinnesorgan som omedvetet efterbildar omgivningen. Under denna första
period omgestaltas i första hand barnets fysiska kropp av världens formgivande
406

Denna tredelning ligger till grund för Platons pedagogiska antropologi i hans verk
om Staten. Människans själ har en tredelad struktur som även kan lokaliseras i människans kroppsliga konstitution: Tänkandet i huvudregionen, känslan i bröstregionen
och begäret (viljan) i magen. Varje själsled bör, enligt Platon, utbildas så att det uppkommer ett harmoniskt förhållande mellan de olika delarna, dvs. så att det högre styr
det lägre. Tänkandet skall styra känslolivet och begären osv. Platon skisserade upp en
idealstat på grundval av dessa själsdelar där det ideala samhället skulle bestå av att olika
yrkesgrupper (som korresponderade till människan själsdelar) levde i ett harmoniskt
förhållande till varandra.
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krafter. De viktigaste övergripande pedagogiska uppgifterna under denna första
sjuårsperiod kan sammanfattas till att barnet får leva ut sitt aktivitetsbehov – som
i sin tur utgör förutsättningen för att barnets fysiska organisation skall utvecklas
på ett sunt sätt. Barn skall därför i praktiken inte undervisas i denna period utan
snarare stödas i den successiva (och organiska) utvecklingen av fantasi, minne och
auktoritetskänsla.407 Hela den omgivning som barnet växer upp påverkar barnets
anlag för kroppslig hälsa och själskrafter också i de påföljande skedena av livet. I
Steiners pedagogiska beskrivningar finner man en mångfald av märkliga ”inre”
kausalsammanhang – mellan själsliga och kroppsliga fenomen.408
De krafter som tidigare verkat i den fysiska organisationens tjänst genomgår
hos den växande människan, vid ungefär 7-års ålder, en metamorfos och omvandlas till en förmåga att lära sig – en mottaglighet för världen som egentligen bara
tillstår människan i hela naturen. Skolmognaden innebär därför en förmåga till ett
helt nytt slag av inlärning, en inre kraft. I perioden mellan 7–14 år är det snarare
människans fantasifyllda bilder och liknelser som mest påverkar barnets utveckling. Steiner betecknar den kraft som ligger till grund för denna fas – som omformar människan känslor, drivkrafter och passioner – för Bildekräfte. I denna period
präglas barnets förhållande till världen övervägande genom känslan, genom ett
estetiskt eller emotionellt förhållande till världen. Det behöver inte vara fysiskt
åskådliga bilder utan snarare levande och konstnärliga bilder som kan förmedlas genom muntlig berättelse, högläsning, målning, dans eller andra konstnärliga
uttrycksformer. De konstnärliga uttryckssätten har en alldeles särskild betydelse
i denna period. Människan upptar inte naturens och livets lagbundenheter och
hemligheter i förståndsmässiga begrepp utan liksom i form av bilder och symboler. Genom att presentera världen i form av liknelser talar man inte via förståndet
utan till känslan och människans fantasi (Nobel 1991, 226–7). I hela denna sjuårsperiod framskrider man långsamt från upplevelsemässiga erfarenheter till ett
gryende förståndsmässigt förhållande till sin omvärld i Waldorfskolornas undervisning. Om de första sju åren präglas av en aktiv imitation kan man säga att denna påföljande period handlar en slags imitativ fantasi. Det tidigare behovet av att
imitera de vuxna övergår nu till ett naturligt auktoritetsbetonat förhållande med
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Under barnets första år består uppfostran huvudsakligen, enligt Steiner, i att vi
uppfostrar oss själva till att i barnets närhet tänka, känna och vilja det som barnet kan
ta upp (se Steiner 1994, 135).
408
Enligt Steiners antroposofi, där man betraktar det kroppsligt-fysiska och själsligtandliga som en helhet, efterbildar sig barnen i sin omgivning inte enbart bilder utan
också krafter som i det inre plastiskt organiserar barnet (Steiner 1994, 169). Till exempel en övergödning av minneskunskaper i den tidiga barnaåldern kan leda till reumatism och ledvärk i ett senare skede av livet (ibid.139). Om man hos ett barn i skolåldern
inte bryr sig om att utveckla minnet odlar man en benägenhet för olika inflammationer
under senare ungdomsår (ibid.209).
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de vuxna.409 I denna fas är det, enligt Steiner, viktigt för barnet att kunna känna
beundran och högaktning för vuxna i sin omgivning – den strävar ut ur sin naturs
innersta väsen efter att möta auktoritet (Steiner 1981, 136). Detta skapar, i sin tur,
liksom en förutsättning för att människan i ett senare skede av livet mognar till
ett självständigt inre liv. I ett naturfilosofiskt språk kan det uttryckas att ”om detta
behov avvisas så stärks inte den stam på vars stjälkar människans självständighet
senare blomstrar” (Wilenius 1979, 42).
I den tredje sjuårsperioden, efter könsmognaden, frigörs dessa bildmässiga
krafter och transformeras till förmågan för ett uppvaknande abstrakt tänkande
och en mera självständig omdömesförmåga. Sympatier och antipatier upplevs
djupare och mera individuellt. I denna period träder människans kognitiva förmåga fram till en kvalitativt ny nivå och skapar förutsättningar för ett rationellt
tänkande. Först i denna period vaknar människans längtan att ur sitt eget omdöme
skapa en förbindelse till omvärlden. Nu föds också hos människan en strävan att
fästa uppmärksamhet vid det logiska i alla språkliga omdömen. Det som tidigare
verkade i människan som ett behov av en auktoritetskänsla övergår till att ”få veta
grunderna” för allt som presenteras för henne (Steiner 1994, 262). Steiner har
betecknat den pedagogiska uppgiften i denna ålder som en ”uppväckande” pedagogik [erweckende Erziehung] som följer på den ”besjälade” [belebende] pedagogiken mellan 7–14 år och den ”skapande” [gestaltende] pedagogiken före skolåldern (se Dietz 2003, 32). Den uppvaknande självständigheten som inträder med
puberteten skall därför inte betraktas som en yttre frigörelse utan snarare som
en frukt av ett gradvist uppvaknande till både sig själv och världen – en relation
som, i bästa fall, fördjupas genom hela livet (ibid.33; se även Wilenius 1987).
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Steiner betonar, i sina metodisk-didaktiska föreläsningar, att det är av stor vikt att
inte tvinga fram en auktoritetskänsla hos barnen utan snarare låta den ”flyta in i undervisningens metodik”. Auktoritetskänslan växer, enligt Steiner, på ett naturligt sätt
fram om lärarens egna perspektiv förs in i undervisningens innehåll. Läraren skall inte
representera ett opersonligt och objektivt förnuft utan snarare ett levande perspektiv
på fenomenen – ”[g]enom att lyssna på den som undervisar på det sättet uppfylls barnet med det som sedan skall bli till auktoritetskänsla (...) Varje konstgjord dressyr till
auktoritetskänsla skall uteslutas genom själva metoden” (Steiner 1986, 18–19).
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Den egentliga ”individualiteten” (jagmedvetandet) utvecklas först mot slutet av
denna period och syns i den självständighet som kännetecknar den vuxna myndiga människan.
Det finns någonting mycket organiskt i den Waldorfpedagogiska föreställningen om att människans själsförmågor (tanke, känsla och vilja) finns inneboende, potentiellt, i människan och behöver en lämplig omgivning för att kunna
realiseras. Det finns också ett starkt monistiskt drag i denna syn som härrör från
själslivets nära förbund med människans fysiska utveckling: Barnets utveckling
före skolåldern, före tandömsningen, domineras av fysiologiska växtkrafter som
när denna elementära växtprocess har avslutats frigörs krafter som används i barnets mentala utveckling, i att utveckla minnet och skapandet av föreställningar.
På ett motsvarande sätt frigörs krafter vid könsmognaden som medvetandet använder sig av för att forma abstrakta begrepp och operera med ett logiskt tänkande (jfr Dahlin & al 2002, 47; Rawson & Richter 2003, 16ff). Det säregna monistiska draget i denna uppfattning är alltså att människans utveckling från rent
fysiologiska behov via en gryende föreställningsvärld till en tänkande varelse kan
beskrivas som en metamorfos eller transformation av en underliggande utvecklingsdrift. Den pedagogiska verksamheten måste beakta dessa transformationer
och det ställer, enligt Steiner, alldeles speciella didaktiska krav för läraren att
följsamt kunna handskas med dessa inre utvecklingslagar. I den Waldorfpedagogiska praktiken syns detta i en allmän betoning på att människans utveckling
och tillväxt betraktas, kanske mera än vanligt, i ett tidsperspektiv och genom
olika rytmer. Lärare i Waldorfskolor förväntas därför känna igen och beakta de
specifika rytmerna för olika utvecklingsskeden i barn- och ungdomsåren. Denna
utvecklingsberättelse utgör därför den allmänna utvecklingspsykologiska referensramen för Waldorfskolans lärare – både den allmänna strukturen och lagbundenheterna för människans tillväxt som de enskilda eleverna relateras till (jfr
Wilenius 1984, 30).
Den Waldorfpedagogiska utvecklingsberättelsen är alltså definierad med tämligen tydliga konturer och utgör den nav som didaktiken kretsar kring. Vi kan se att
denna utvecklingsberättelse är befryndad med det romantisk-idealistiska perspektiv vi behandlade i anslutning till Steiners tidiga tänkande. Vi skall i de följande
avsnitten försöka relatera vissa Waldorfpedagogiska verksamhetsformer till detta
romantiska människo- och vetenskapsideal. Vi fäster särskild uppmärksamhet vid
två aspekter: föreställningen om världens ideala enhet (5.3.) och föreställningen
om människans frihet (5.4.).

5.3. Waldorfpedagogikens didaktik och Goethe:
Världens ideala enhet
När man bekantar sig med Waldorfskolornas läroplaner eller Rudolf Steiners pedagogiska föredrag finner man en stark betoning på den pedagogiska praktikens
organiska natur. I de sammanhang man beskriver olika ämnen och de målsättningar som är förbundna med dessa ämnen är det uttryckligen mot bakgrund av
ett större sammanhang, en övergripande utvecklingsrytm, som dessa målsättning259

ar blir begripliga. Bandet mellan öppna och slutna målsättningar är med andra ord
mycket starkt.
Läraren måste förstå på vilket sätt ett givet läroämne, i en given skola, ger näring
åt barnets utveckling. Läroplanens innehåll fungerar på olika sätt hos barn i olika
ålder. Genom sin egen natur representerar de olika läroämnena en viss ensidighet
varför det är så viktigt att de olika ämnena stöder och kompletterar varandra på ett
tvärvetenskapligt sätt (Rawson & Richter 2004, 14).

Denna princip löper igenom hela den Waldorfpedagogiska verksamheten. Den
organiska synen på undervisningens utformning får sitt karakteristiska drag utifrån de utvecklingsstadier som barnet anses genomgå. Och om dessa ”arketypiska”
utvecklingsstadier kan realiseras hos barnet, på ett individuellt sätt, så föreställer
man sig att man erbjuder barnen goda möjligheter att växa till ett fritt och ansvarstagande förhållande i världen (se Skinnari 1988a, 99). Denna holism motiverar en
genomgående kritik mot att undervisa så att enskilda kunskapsfragment inte etableras i ett större sammanhang. Det är, enligt Steiner, i Waldorfpedagogikens anda
att presentera kunskapen på ett sätt att ”barnen aldrig förlorar den inre, känslomässiga översikten” (Steiner 1994, 145).
Waldorfpedagogikens organiska omorganisering av skolans kunskapsstoff skall
tjäna ”hela människan”, inte bara förståndet. Denna organiska didaktik har därför
element som tydligt riktar sig till känslan och viljan. Ett sådant är betoningen av
det rytmiska.410 Inom Waldorfpedagogiken finns det en stark strävan att utforma
undervisningen utgående från en föreställning om en helhetsmässig och varierande dag- och årsrytm. Detta rytmiska element kan iakttas i många olika former,
i lekar och ramsor, i att försöka skapa engagemang i varje enskilt undervisningstillfälle där barnet får uttrycka sitt (inneboende) behov av bildmässig och rytmiskmusikalisk verksamhet.411

410

Steiner säger i ett av sina pedagogiska föredrag till lärare att ”[l]ivet har en rytm i vidaste mening. Hela människan har ett anlag för rytm (...) Därför är det bra om man till
och med kan återkomma till samma motiv i uppfostran varje år. Sök ut sådana motiv
åt er, som ni går igenom med barnen, notera det och återkom sedan varje år till något
liknande. Det kan göras även med mera abstrakta ämnen (...) Att gå in på livets rytmer
på det här sättet har den allra största betydelse för all uppfostran och all undervisning.
Det är mycket viktigare än att ständigt betona att man måste gestalta undervisningen
”meningsfullt”, det vill säga att överallt förklara sönder innehållet i det barnen lär sig”
(Steiner 1986, 90–91).
411
I den norska läroplanen kan man läsa att Waldorfpedagogiken arbetar utifrån erfarenheten att det känslomässiga engagemanget stimulerar organismens övriga rytmer.
Barnets rytmiska väsen (puls och andning) aktiveras när känslorna blir berörda. Genom en riktig betoning av upplevelsenyanserna i undervisningen sker en förstärkning
av elevernas rytmiska konstitution (Kvalvaag 2004, 17). Wilenius (1979, 41) skriver i
anslutning till Steiners utvecklingspsykologi att när barnet i det förra utvecklingsstadiet
[0–7 år] var en omedveten formgivare som gav form åt sin egen kropp så förvandlas
han nu [7–14 år] alltmera till en musiker som musicerar med hela sin kropp.
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Ett annat kännetecken för Waldorfpedagogikens organiska struktur i är att den
börjar från den levande och enhetliga för att småningom framskrida till det mera
abstrakta och differentierade men med en strävan att ständigt bevara en förställning
om världen som en helhet. Waldorfskolorna omsätter i praktiken den tanke som
också var fullkomligt vägledande för Friedrich Fröbels pedagogik, grundaren av
barnträdgården (Kindergarten), nämligen att naturens mångfald genomsyras av en
andlig enhet. Fröbel skriver att naturen framträder för den vanliga betraktaren som
enskilda naturföremål som är skilda från varandra, skapelser ”av olika verksamma
krafter”. Denna atomistiska syn bör övervinnas genom ett betraktelsesätt som ser
naturens yttre enskilda företeelser som ”organiskt förenade i en stor, levande naturorganism (…) sammanhållen av en andlig kraft” (Fröbel 1995, 113–114). Fröbel
skriver att människan redan som barn försöker finna en enhet för mångfalden av
dessa företeelser och ”känner en lättnad i sitt sinne, då hon kan ana denna enhet”
(ibid.).
Inom Waldorfpedagogiken, liksom för Fröbel, handlar det alltså om att leda
in barnet i världen på ett alldeles bestämt och metodiskt sätt. Målsättningen är då
att alla olika ämnen fogar sig till en slags ”levande” didaktik som den fostrande
människans mångsidiga utveckling förutsätter. I denna didaktik fäster man stor
uppmärksamhet vid att barnens vilja, känsla och tanke aktiveras på ett sätt som
står i förhållande till barnens specifika utvecklingsstadium. Därför måste läraren
skapa sig en klar föreställning om vad barns olika åldrar kräver. Förutom den ovan
nämnda stadieteorin i sjuårsperioder finner man, inom den Waldorfpedagogiska
läroplanen, en framställning av barnets utveckling som ger anledning att se på
utvecklingen även i mindre perioder, framför allt så att perioden 7–14 år indelas
i tre perioder. Fram till ungefär nio års ålder betraktas barnet som själsligt sammanvuxen med världen vilket ställer sina didaktiska krav på undervisningen. Vid
nio års ålder sker en slags splittring med omvärlden, barnet får en större förståelse
för skillnaden mellan människa och omvärld. I denna process fördjupas barnets
självmedvetande. Från ungefär tolv år uppåt utvecklas barnets omdömeskraft så
att undervisningsinnehåll kan tillägnas genom en mera förståndsmässig och intellektuell förståelse. Denna trestegs process var grundläggande i Waldorfskolans
första läroplan som Steiner skisserade upp i sina tidiga pedagogiska föreläsningar
(se Steiner 1986, 146). Med all tydlighet finns den tillämpad även i de moderna
Waldorfskolornas läroplaner. Vi skall i detta sammanhang genom några exempel
se på den underliggande organiska föreställning om hur ”enheten i mångfalden” är
det röda band som löper genom den Waldorfpedagogiska didaktiken.

5.3.1. Läroplanens organiska struktur
I sina pedagogiska föreläsningar återkommer Steiner upprepade gånger till hur
skolans elementära undervisning skall gestalta sig om man vill utgå från ett levande sammanhang (Steiner 1986; 1987; 1994). Ett kännetecknande drag i dessa didaktiska skisser är att undervisningen återknyts till olika former av berättelser. Att
berätta historier är en väsentlig del av den muntliga och narrativa tradition som i
början, men också i stort, genomsyrar hela Waldorfpedagogiken. Utgångspunkten
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ligger i den metamorfos som barnet, enligt den Waldorfpedagogiska utvecklingsberättelsen, genomgår i sjuårsåldern; hos barnet uppkommer vid tandömsningen
en förmåga att skapa inre bilder som i sin tur öppnar nya möjligheter för ett alldeles nytt pedagogiskt förhållande mellan lärare och barn.
Efter sjuårsåldern utvecklar barnet ett rikare sinne för nyanserna i lärarens språkliga uttryck. Därför läggs det vikt på användningen av berättelsekonsten i undervisningen. Ett rikt och medvetet bruk av språkliga bilder eftersträvar att stimulera
elevernas uppvaknande tankeförmåga (Kvalvaag 2004, 17).

När det gäller konsten att framställa berättelser måste läraren kunna levandegöra
berättelsen i ett utvecklingsperspektiv. Läraren skall anpassa sin undervisning och
berättarkonsten efter barnets utvecklingsnivå. Men det är samtidigt karakteristiskt
för den Waldorfpedagogiska läroplanen att de olika ämnena flyter in i varandra,
eller som Steiner uppmanar de blivande lärarna: ”Tänk på att ni alltid kan leda
över ett ämne i ett annat” (Steiner 1987, 164).
En god berättandekonst är både flexibelt och organisk men bemöter, framför
allt, barnets utvecklingsbehov.412 Berättelserna utgör en naturlig och levande utgångspunkt för den mottaglighet barnet anses ha vid skolmognaden. Den första
skoltiden präglas av konkreta berättelser med en närhet till människan och naturen. Från denna utgångspunkt förgrenar sig sedan undervisningen i olika riktningar men ständigt med strävan efter enhet. Det är ändå inte (i alla fall i början)
den kognitiva aspekten av berättandet som ligger i förgrunden utan berättelserna
utgör snarare ett led i att – med vilja och känsla – föra in och rota barnet i världen.
Vi skall med några exempel se hur Waldorfpedagogiken betonar en alldeles särskild organisk uppfattning om barnets sunda utveckling.

(a) Fram till nionde året: berättelser där världen utgör en enhet
Som vi har kunnat konstatera äger det, enligt Waldorfpedagogikens utvecklingsberättelse, en kvalitativ förändring hos barnet vid skolmognaden. Barnet får en
slags förmåga att skapa bilder utifrån berättelser. Under de första skolåren ligger
fokus vid att uppmuntra eleverna att skapa sina egna mentala bilder av undervisningsinnehållet. Elever som lyssnar till bildrika berättelser har en förmåga att
visualisera de beskrivna händelserna för sitt inre öga. I fall läraren har utvecklat
en levande berättelsekonst sätter eleverna därför själv färg och form, på ett individuellt sätt, på det som beskrivs. Barnens egen föreställningsförmåga fyller ut och
individualiserar berättelserna. Även om barnet själv inte har någon roll i berättelserna så inkluderar den sig själv i sin bildmässiga framställning av händelserna.
412

Konsten att berätta och undervisa kan också betraktas i form av en slags rekapitulation av tidigare kulturutveckling. I den nationella läroplanen för Waldorfskolorna i
Norge kan man läsa: ”Så som kulturhistorien påvisar en utveckling från mytisk tid över
de stora eposen och fram till filosofins födsel, på samma sätt ändrar läraren sitt undervisningsmässiga framställningssätt från ett skolår till ett annat” (Kvalvaag 2004, 17).
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Barnets medvetande blir en arena där berättelsens händelser utspelar sig – på ett
sätt där barnet själv är skapande. Denna aktivitet som övas upp genom att tillägna
sig berättelser är, enligt Waldorfpedagogiken, grundläggande för all senare utveckling av tänkandet (se En väg till frihet, 22; Kvalvaag 2004, 22, Rawson & Richter
2003, 10). Vid sidan av berättelserna låter man barnen öva sig i målandet – både
av olika former (för formens egen skull) och färger (för upplevelsen av färgernas
kvaliteter). Dessa verksamheter bildar en slags pedagogisk plattform varifrån undervisningen utvecklas i olika riktningar (se Steiner 1987, 164ff).
I de första skolåren lever barnen, enligt Steiner, i en värld utan någon väsentlig
skillnad på det levande och livlösa. Det är därför av största vikt att, med ett konstnärligt sinne, gestalta sin omvärld så att allting får liv. Därför skall man betona ett
konstnärligt och inlevelsefullt berättande där barnet har möjlighet att identifiera
sig med olika händelseförlopp i världen. Det kräver att läraren ”måste låta växterna tala och låta djuren handla moraliskt, läraren måste kunna förvandla allt till
saga, till fabel, till legend” (Steiner 1994, 196–197). Detta ställer i sin tur alldeles
speciella krav på läraren att utveckla en förmåga till att en individuell berättelse
kan skapas av läraren. Detta individuella och självskapade har någonting av växtkraft och friskt liv i sin som verkligen verkar på barnet (ibid.).413 Samtidigt är det
viktigt att anpassa berättelsernas form till barnets utvecklingsstadium så barnen
kan tillägna sig beskrivningarna på ett ändamålsenligt sätt.
Allt som barnen lär sig om växter, djur, mineraler, om sol och måne, om berg och
floder skall egentligen ha denna form tills barnen har uppnått nio års ålder eftersom barnen förbinder sig med världen. Under de här åren är värld och barn, barn
och värld ett (Steiner 1994, 198).

Fram till nio års ålder utgör barnet en slags enhet med världen och då är det, enligt Steiner, av yttersta vikt att ”vi inte river loss människan från världen” (Steiner
1986, 135). Kravet på världens enhet gör också att det andligt-religiösa och det
naturalistiska inte, enligt Steiner, får ställas i ett motsatsförhållande under barnets
tidiga skolår. Inträder denna splittring tidigt i barnets uppväxtvärld har den negativa konsekvenser för barnets själsliv:
Under barnaåren får ingenting spela in som skulle kunna förleda barnet att säga:
jag läser zoologi, där finner jag ingenting om Gud. Jag läser religion, där finner
jag en Gud som gör att jag inte kan förstå zoologin. Att låta detta spela in i barnaåren är någonting fruktansvärt, det gör att barnet råkar i konflikt i livet (Steiner
1994, 338).

413

I anslutning till detta krav säger Steiner: ”Vad kommer då bekväma lärare och uppfostrare att göra när man ställer sådana pedagogiska krav på dem? De går till biblioteket, samlar ihop böcker där det står legender, sagor, djurhistorier och liknande, lär sig
det och berättar det för klassen. Ja, det måste ju finnas surrogat i livet, men något ideal
är det inte” (Steiner 1994, 197).
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En av de bärande tankarna i Waldorfskolornas läroplan är att inleda undervisningen med konstnärliga verksamheter som organiskt leder fram till mera sammansatta
färdigheter – till skrivande, läsande, räknande och språkfärdigheter. Inlärningen av
dessa elementära ämnen äger rum, under de första skolåren, utan läroböcker – i en
muntlig och konstnärlig form. Konsten, att måla med olika färger och nyanser eller
musikundervisning, har en slags medierande roll som stimulerar barnet till ett ”inre
förhållande till världen”. Genom konstnärlig aktivitet får man barnen att utveckla sin
vilja ”och i alla sina yttringar på rätt sätt ta upp någonting känslomässigt”. Om man
med hjälp av konsten kommer barnen tillmötes ”går det också lättare med de andra
ämnena” (ibid.241–243).414 Samtidigt fäster man stor vikt i denna fas vid att stimulera barnets gryende minnesförmåga genom repetitioner av ramsor och rytmer.
När det gäller skrivandet är det, enligt Steiner, viktigt att närma sig det som
någonting som har ett samband med barnens upplevelser från det levande livet.
Detta kan göras bland annat genom att behandla bokstäverna som bilder – man
för dem tillbaka till de källor varifrån skriften ursprungligen har utvecklats. Alla
bokstavsformer har, enligt Steiner, uppstått ur olika levande sammanhang där
bildformerna representerade rudimentära bokstäver som sedan auditivt efterhärmades. Senare har bokstäverna blivit abstrakta i den grad att man inte längre fäster
uppmärksamhet vid sammanhanget mellan bokstävernas form och ljud. Steiner
hänvisar t.ex. till bokstaven f vars form har en viss likhet med en fisk (Fische)
eller w vars form liknar våg (Welle). Om man närmar sig skrivandet genom ett
konstnärligt tecknande av former och samtidigt övar sig i att uttala bokstavsljud
i anslutning till dessa former (ljudet för f) så uppnår man ett mänskligt sammanhang som inte är abstrakt utan i allra högsta grad levande (Steiner 1986, 13ff).
Genom att hämta fram bokstävernas skrivna former ur tecknandet och den senare
utvecklade tryckstilen ur de skrivna formerna så griper man, enligt Steiner, barnet
helhetsmässigt. Att läsa skall därför bygga på att teckna, på att ”med handen forma
vad de ser”. Barnen känner då med hela kroppen något som de annars överblickar
bara med ögonen. Genom detta blir hela människan engagerad av denna verksamhet (ibid.16). Vi möter här en motvilja till att lära barnet något som framstår
abstrakt för dem och som lyftas ut ur det mänskliga sammanhang som de lever i.
Istället betonas sambandet mellan vad barnen själva upplevt och vad man kan se
och uttrycka med viljan, nämligen skriften (se Steiner 1994, 173ff).
Steiner sammanför således inlärningsprocessen av våra ”konventionella” bokstäver med en rekapitulation av människans kulturhistoria. Steiner poängterar
ändå att det inte kan vara fråga om att hitta verkliga sammanhang som människorna har genomgått under sin utveckling utan snarare på ett fantasifullt sätt hitta
analogier som är plausibla och åskådliga. Det viktiga är inte att teckna en sanningsenlig bild om hur bokstäverna, kulturhistoriskt, har utvecklats till sina for414

Waldorfskolorna brukar inleda sin undervisning på första klass med ett ämne som
torde vara okänt i andra skolor: formteckning. Man gör med kroppen olika formrörelser och följer upp dem genom att rita ner dem på papper. Dessa former har ingen yttre
betydelse utan har som uppgift att ”göra rörelsernas och formernas dynamik synliga
i rummet”. Genom formteckning lär sig barnen ”att uppleva inneboende kvaliteter i
olika former och rörelser” (se Rawson & Richter 2003, 38).
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mer de har idag. Det kommer alltså inte an på att barnet skall rekapitulera verklig
historia utan på att barnet, på ett sätt som är analogt med det som en gång var,
kommer till den abstrakta skriftformen från det konstnärliga, från det tecknade
och bildmässiga (Steiner 1986, 68ff; Steiner 1994, 175).415 Man vill alltså närma sig
bokstävernas former som framspringande ur levande sammanhang. För lärarens
del kommer det då an på att med hjälp av sin fantasi hitta på samband mellan bokstäver och former som griper tag i barnens känsla och vilja. Enligt Steiner växer
barnen då, av sig själva, in i det som läraren vill förmedla.
En annan aspekt av hur man närmar sig skriftspråket i Waldorfskolor följer från
Steiners syn på att språket, på ett fundamentalt sätt, är förankrat i känslan. Det är
endast konsonanterna som på ett ändamålsenligt sätt kan härledas från bilder av
yttre ting – det är annorlunda med vokaler. Enligt Steiner är alla vokaler i språket,
på en djupare nivå, ett uttryck för inre själsrörelser som lever i vårt förhållande till
omvärlden. Därför avslöjar språket, liksom färgerna (på det sätt som Goethe företrädde), någonting om människans ”arketypiska” känslomässiga förhållande till
sin omvärld. Läraren borde därför, tillsammans med eleverna, hämta fram vokalerna från olika känslor som vokalerna representerar.416 Även vokalerna kan man
hämta fram genom att teckna, men då närmast från ”andningsströmmens gestalt”
– det sätt som människan formar vokalerna utgående från vissa känslor (Steiner
1994, 73ff).417
Behovet av att långsamt och upplevelsemässigt närma sig bokstäverna och
språkljuden hänger samman med att barnet, fram till nio års ålder, anses ha ett
inneboende behov att ”invärtes leva ut allting i rytm och takt” (Steiner 1994, 168).
I denna ålder utgår all utveckling från viljan, från driften till det rytmiska, som
skolan måste komma till mötes. Enligt Steiner gör man det bäst med hjälp av
praktisk verksamhet. Därför skall man först lära barnet skriva och sedan läsa. Att
läsa utgör nämligen redan en övergång till någonting mera abstrakt (ibid.180–1).
Genom att appellera till barnets vilja lyckas man också föra in ett känslomässigt
förhållande i språkinlärningen – och verkar, enligt Steiner, på ett sunt sätt på barnets helhetsutveckling. Hela undervisningsprocessen växer på detta sätt organiskt
415

Steiner säger i detta sammanhang att om läraren hittar på själv, av egen fantasi,
stimulerar det henne så att det verkar mycket mer levande för eleverna än om läraren
först anställer kulturhistoriska exkurser för att vinna någonting för undervisningen
(Steiner 1986, 72).
416
Enligt Steiner har bokstaven å någonting förvåning att göra, o sammanhänger med
fruktan, a med vördnad, e med förmågan att göra motstånd, i med ett närmande o.s.v.
(se Steiner 1986, 31).
417
På denna punkt står Steiner nära Friedrich Fröbels romantiska föreställning om
språkets härkomst och utveckling. I Fröbels pedagogik framträder vokalernas och konsonanternas inre lagbundenhet som någonting som bör beaktas vid barnens språkinlärning. Fröbel skriver: ”Att tala är att i det yttre framställa det inre. På samma sätt som
vi kan se ett föremåls inre struktur när det bryts i stycken och som blommans knopp
visar det innersta i blomman då den spricker ut, så visar den talande själv genom sin
egen aktivitet sitt inre just när språket spricker ut (...) Alltså måste livets egenskaper
nödvändigtvis komma till uttryck i de mänskliga ljudkropparna och orden.” (Fröbel
1995, 142ff).
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fram ur det dagliga rytmiska arbetet där berättelserna och målandet banar väg för
en inlärning av bokstäver och ljudbildning som sedan småningom övergår till läsning. Men även läsningen skall utgå från helheter som man delar upp. Läsningen
sker också primärt i förhållande till de egna skrivna bokstäverna för att först senare gå över till tryckta texter (se Kvaalvag 2004, 37). Man skall inte heller lära ut
rättstavning utifrån en allmän regel, som någonting absolut, utan snarare försöka
inge barnen en känsla av hur de vuxna skriver, som levande auktoriteter (Steiner
1986, 79).418
Om språkundervisningen i sina olika former skall utgå från en levande enhet
så gäller detsamma för matematiken. Barnen har, enligt Steiner, i enlighet med sin
inre organisation kring skolmognaden ett anlag för att uppleva sin omvärld som
en helhet. Inom Waldorfpedagogiken betonas därför att matematikens grundläggande element, d.v.s. talen, i de lägre klasserna inte skall behandlas som abstrakta
lagbundenheter utan snarare upplevas i relation till olika rytmer och kvaliteter.
Det handlar då om att fästa uppmärksamhet vid växelverkan mellan erfarenhet
och tänkande.419 Genom att integrera talen i både kroppsliga rörelser och konkreta livssituationer bejakar man, enligt Waldorfpedagogiken, barnets ”konkreta”
utvecklingsbehov. Om man i ett tidigt skede närmar sig matematikens lagbundenheter genom rytmiska rörelser och formteckning i stället för att utgå från ett
rent begreppsligt tänkande så får man ett mångsidigare och, i viss mening, friare
förhållande till fenomenet (se Rawson & Richter 2003, 65; Skinnari 1988a, 98)
Före talen, som symboler, införs i undervisningen fäster man stor vikt vid att räkna med konkreta ting.420
418

Ett särdrag gällande språkundervisningen, som också kännetecknar Waldorfpedagogiken. är att man börjar undervisning i två främmande språk redan från första klass.
Inlärningen av dessa språk sker då helt utan grammatik, på samma sätt som man har
lärt sig modersmålet, genom att efterbilda och tala. Enligt Steiner har barnet ännu före
nio års ålder ett helt igenom känslomässigt förhållande till språket varför det är viktigt
att man först övar språket och först därefter så småningom börjar tränga in tankemässigt i språkets uppbyggnad och regler (se Steiner 1994, 243ff). I den internationella läroplanen kan man läsa att barnen genom dessa andra språk lär sig att uppleva olika sätt
att beskriva omvärlden vilket i sin tur är av största vikt för förmågan att skapa begrepp
och inta andra perspektiv på tillvaron (Rawson & Richter 2003, 39).
419
Även på denna punkt hänvisas till idén om en slags rekapitulation. I den norska
läroplanen kan man läsa att matematikens historia ger en fingervisning om en utvecklingsväg. I antiken betraktades geometrin, som är den åskådliga delen av matematiken,
som den primära, medan talen och räkning var underordnat. Först i medeltiden och i
renässansen blev matematiken starkare orienterad mot aritmetik och algebra, en tendens som har fortsatt ända till våra dagar (Kvalvaag 2004, 91).
420
Både i den norska och internationella läroplanen för Waldorfskolor kan man läsa
att ett huvudmål för den tidiga matematikundervisningen är att introducera talen som
individualiteter, att avtäcka deras arketypiska karaktär på samma sätt som bokstäverna
i språket. Talen kan knytas till den nära erfarenheten av världen, vi ser en jord, en himmel, två ögon, två armar, två ben osv. Talen skall vara nära och konkreta, tätt förbundet
med fingrar och kastanjer och klappande händer. Symbolerna för räkneoperationerna
kan i början gärna ges en bildkaraktär som sedan kan förenklas till konventionella
tecken (Kvalvaag 2004, 92; Rawson & Richter 2003, 39, 66).
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En annan viktig aspekt i Waldorfskolornas elementära matematikundervisning
är kravet på att överallt utgå från helheter. För att bevara en känsla av enhet skall
man i undervisningen av räkning utgå från delandets princip – så att man alltid
först har en helhet. Man börjar inte med det additiva utan snarare med division
eller subtraktion och övergår först därefter till addition eller multiplikation. De
fyra räknesätten lärs således ut: addition genom summan, subtraktion genom resten, multiplikation genom produkten och division genom kvoten (se Steiner 1986,
17–18; Steiner 1987, 176; 1994, 182). Barnen lär sig, i detta skede, inte i första
hand räknetekniker utan i stället en mångfald av olika sätt att ”konkret” närma sig
matematikens värld – en slags frihet som ger färdigheter som, enligt den norska
läroplanen, är ”väsentlig för kreativ problemlösning i ett senare skede av livet”
(Kvalvaag 2004, 92).
Vad vi ser genom dessa exempel från den Waldorfpedagogiska läroplanen genomgående strävan att, under de tidiga skolåren, utgå från en helhet. Barnets helhetsmässiga utveckling har, på detta utvecklingsstadium, en alldeles särskild betydelse: det betyder att inte ännu lösgöra barnet från helheten den upplever sig en
del av.421 Istället skall alla didaktiska krafter riktas mot att föra in barnet i världen
på ett sätt som, förutom de kunskapsmässiga färdigheterna, berör barnets vilja och
känsla: Viljan genom att barnet själv aktiveras i processen och känslan genom att
processerna är sådana att de berör barnet.

(b) Från nionde till tolfte året: berättelser om världens mångfald
Enligt Waldorfpedagogikens utvecklingsberättelse sker det en viktig transformation i barnets utveckling kring nio års ålder. Då uppträder det en slags splittring
i barnets förhållande till sin omvärld. Barnet upplever sig inte längre som en del
av en odelbar helhet utan börjar uppträda i världen med en viss distans till sin
omvärld. Man brukar tala om en metamorfos av barnets känsloliv. Inre subjektiva
erfarenheter kan komma på kollisionskurs med yttre iakttagelser. Det handlar om
en slags brytning med den tidigare upplevelsen av enhet (Rawson & Richter 2003,
38). Steiner säger i ett sammanhang att det, för barnet före nio års ålder, inte i fullständig mening finns människor, djur, växter eller mineraler utan endast varelser
i största allmänhet. Barnet skiljer ännu inte de olika naturrikena från varandra på
ett sätt som människan senare gör.
Det behandlar ännu yttervärlden som en helhet, och sig självt ställer det in i denna
yttervärld på ett sådant sätt att det ganska litet skiljer sig från den. Nioårsåldern
blir därför alldeles särskilt betydelsefull, eftersom just då frågor kommer upp inom
421

Grönlund (1940, 45) ger en beskrivning av det karakteristiska draget i den tidiga
skolåldern när barnet ännu intimt är förbunden med sin omgivning: ”För man dem
[barnen] ut i naturen, är de genast verksamma, oberoende av om det är snö eller vatten
eller blomsteräng de anträffa – allt uppfodrar dem lika intensivt till verksamhet. Deras
liv är ännu som en del av naturens liv. Man bör inte heller genom en alltför nykter och
intellektuell inställning rubba detta förhållande, utan i sagans form ge liv åt tingen,
förvandla hela världen i sagor och fabler”.
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barnet, man skulle kunna säga hela berg av frågor som alla går ut på att känslomässigt skilja sig från omgivningen (Steiner 1994, 190–191).

Denna förändring i barnets förhållande till sin omvärld kräver också en didaktisk övergång som visar sig alldeles central för Waldorfpedagogiken. Samtidigt är
Waldorfpedagogiken försiktig i att inte göra denna övergång för skarp. Barnen
måste liksom stödas och långsamt ledas från ”barndomens gyllene bakgård” till en
levande beskrivning av världens mångfald (jfr Rawson & Richter 2003, 18).
Denna didaktiska övergång syns måhända tydligast inom naturkunskapens
undervisning. Under de första skolåren undervisas naturkunskap genom olika
berättelser om naturens förhållande till människan. De utgör ett slags preludium
till ett mera medvetet studium av biologin (se Rawson & Richter 2003, 165). Under perioden mellan 9 och 12 år tar man in djur- och växtlära i undervisningen
men på ett sätt som korresponderar med barnets ”instinktiva känsla” för människans släkttillhörighet med naturen. Enligt Steiner präglas barnet i denna ålder
av en balansgång mellan ”instinkt och omdömeskraft” (Steiner 1986, 186–187).
Om barnen tidigare (mellan sju och nio år) har fått höra om naturen invävd i
berättelser och historier så utvecklas undervisningen nu mot en mera inträngande beskrivning av naturens olika riken. Men i Waldorfpedagogikens didaktik,
gällande undervisningen i naturkunskap, finner man ett intressant metodiskt
tillvägagångssätt – som bottnar i föreställningen om människans förhållande till
naturen. Steiner talar i olika sammanhang om att det som skall uppnås genom
undervisningen i naturkunskap blir fördärvat om man inte före all annan undervisning i naturlära behandlar människan. Steiner vände sig till de första Waldorflärarna med kravet:
Vad ni måste veta då ni gör detta [undervisar om människan], är att människan i
viss mening är en syntes, en sammanfattning av alla de tre övriga naturrikena, att
de tre övriga naturrikena är sammanfattade på en högre nivå i människan. Ni [lärare] behöver inte säga det till barnen, men under undervisningens gång måste ni
ge barnen en känsla av att människan är en sådan sammanfattning av alla naturen
övriga riken. Ni uppnår det genom ett tillräckligt eftertryck åt samtalen om människan, om ni genom ert sätt att tala om människan ger barnen en upplevelse av
människans betydelse inom hela världsordningen (Steiner 1986, 98).

Här möter vi en av den romantiska naturfilosofins bärande föreställningar direkt
införlivat i Waldorfskolans didaktik: Människan är en sammanfattning av det som
ligger utspritt i naturens olika arter Goethe var en av upphovsmännen till denna
rekapitulationsteori som hävdar att människans organisation måste förstås mot
bakgrund av hela djurrikets utveckling. Över 30 år tidigare hade Steiner betecknat
denna tanke, i förordet till Goethes naturvetenskapliga verk, som
[f]ullständigt klar: En ideal, typisk form, som, i sig, inte har någon sinnlig verklighet förverkligar sig själv i en oändlig mängd, rumsligt åtskiljda, väsen med olikartade egenskaper ända upp till människan. På de lägre stadierna av organiseringen
förverkligar den alltid sig själv i en viss riktning; och mot bakgrund av denna rikt268

ning utvecklar den sig på ett bestämt sätt. Då denna typiska form höjer sig till människan så samlar den alla de formativa principer som på ett ensidigt sätt utvecklats
i de lägre organismerna, som den fördelat på olika organismer, ihop till skapandet
av en gestalt. Från detta härstammar också möjligheten till att människan uppnått
en så hög grad av fullkomlighet. Här har naturen samlat i en enda varelse vad den
har spridit ut bland många klasser och arter av djur (GA 1, 47).422

Denna naturfilosofiska föreställning förklarar varför Waldorfpedagogiken har en
alldeles speciell kronologisk ordningsföljd i undervisningen av naturkunskap. Utgångspunkten för naturläran är människan. Steiner poängterar vikten av att först
av allt försöka arbeta fram människans begrepp ”morfologiskt”, d.v.s. utgående
från människans form.423 Först efter att man har bildat sig en föreställning om
människan går man över till den övriga naturläran och då närmast djurriket (jfr
Rawson & Richter 2003, 40–41).
Djurriket, eller zoologin, behandlas genom att åskådligt och livfullt beskriva
olika djurarter – hur de lever i sin omvärld, hur deras form är gestaltad. Vad det
kommer an på är, enligt Steiner, att utveckla en konstnärlig känsla hos barnen.
Man riktar uppmärksamheten mot olika sammanhang och analogier424 som kan
studeras. Läraren måste förbereda och utarbeta konstnärliga beskrivningar av olika djur så att man uppväcker en känsla hos barnen för skillnader mellan olika djur.
Skillnader mellan en bläckfisk, en häst och en mus skall framställas så levande som
möjligt så att barnen kan bilda sig föreställningar av djuren på basen av analogier
med människans form.425 Detta leder i sin tur till att man vid beskrivningar av
djurvärlden egentligen inte kan utelämna människan. De tidigare morfologiska
422

Der Gedanke ist ganz klar: Eine ideelle, typische Form, die als solche selbst nicht
sinnenfällig wirklich ist, realisiert sich in einer unendlichen Menge räumlich voneinander getrennter und ihren Eigenschaften nach verschiedenen Wesen bis herauf zum
Menschen. Auf den niederen Stufen der Organisation verwirklicht sie stets nach einer
bestimmten Richtung; nach dieser bildet sie sich besonders aus. Indem diese typische
Form bis zum Menschen heransteigt, nimmt sie alle Bildungsprinzipien, die sie bei
den niederen Organismen immer nur einseitig ausgebildet hat, die sie auf verscheidene
Wesen verteilt hat, zusammen, um eine gestalt zu bilden.
423
Med att arbeta fram människans begrepp ur formen menar Steiner att bekanta sig
med människans olika delar och organ, men inte atomistiskt utan snarare genom att
påvisa de olika funktionerna som våra olika delar och organsystem har i människans
liv, som t.ex. ”skillnaden mellan den tjänst benen gör då de bär upp kroppen, och
den tjänst händerna och armarna gör, som inte arbetar för kroppens räkning utan för
världen, skillnaden mellan fötternas egoistiska tjänst och händernas osjälviska tjänst
i arbetet för omvärlden, den skillnaden borde barnen tidigt få uppleva som känsla”
(Steiner 1986, 100).
424
Enligt den norska läroplanen är analogier ett förstadium till det kausala tänkandet
om orsak och verkan. Genom analogier byggs det broar från det kända till det okända.
Analogierna ger ett större spelrum för förståelse än det senare naturvetenskapliga tänkandet (se Kvalvaag 2004).
425
Denna form av fenomenologiska naturbeskrivningar spelar en särskilt stark roll i
Waldorfpedagogiken (se Rawson & Richter 2003, 165–173).
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iakttagelserna av människan leder alltså nu fram till en förmåga att skapa analogier
med naturens olika djurformer. Detta leder i sin tur hos barnet till en känsla att
”hela djurriket är en utbredd människa och människan är en sammanfattning av
hela djurriket” (Steiner 1994, 206–7). I denna form av naturkunskap lär sig barnet
att känna sig förbunden med naturen på ett sådant sätt att det väcker ”känslor
som gör att barnet senare på allvar kan uppleva sig som människa på rätt sätt”
(Steiner 1986, 107–8). Vi har här att göra med en kunskapsform som också väcker
känslan, ett förhållande ”som varken är sentimentalt eller grundar sig på fantasi
utan en sund förening mellan en konstnärlig och känslomässig förmåga och exakt
observation” (Rawson & Richter 2003, 166).
Men när det gäller växtriket går man, inom Waldorfpedagogiken, på ett annat
sätt till väga än gällande djurriket. Inom botaniken lägger man stor vikt vid att skapa föreställningar om hur växterna hör ihop med jorden, om hur växternas rötter
är beroende av den jordmån de växer i. Man kartlägger det sammanhang som råder mellan växtens liv och jorden som den växer i. På detta sätt kan man betrakta
växtligheten som ”jordens ansikte” (Steiner 1994, 199). Detta ger också goda förutsättningar för att framställa den motsättning som råder mellan det som har med
roten att göra, det jordiska, och det som har med blommorna och frukterna att
göra, som drivs fram av solen och värmen.426 Genom att skapa föreställningar om
hur växtligheten är intimt förbundna med den jord som den spirar i, där det som
växer ur jorden framträder som en organism, leder man också organiskt fram en
övergång till att undervisa i en naturenlig geografi. Man närmar sig då naturens
geografiska konfigurationer med hänvisning till växternas liv. Och genom att växtvärlden förbinds med jordens geografi så kan den också på ett naturligt sätt kopplas ihop med människans sociala liv, med var människan bosätter sig och livnär
sig. Om man inom botaniken, enligt Steiner, framskrider från det levande, med
jorden som en slags organism, så riktar man in barnens gryende känsla för orsaker,
kausala tänkande, mot detta levande – detta ger i sin tur undervisningen substans
och liv: Det är, enligt Steiner, mycket hälsosammare för barnens känsloliv att de, i
denna ålder, ”kan ställa frågorna ’varför’ och ’hur’ i samband med växtvärlden än
till exempel i samband med det mineraliska eller med det tekniska” (Steiner 1994,
202).
Waldorfpedagogikens naturkunskap har alltså en alldeles särpräglad didaktisk
form. Det som den Waldorfpedagogiska naturkunskapen tar sikte på är inte enskilda och atomistiska kunskaper om hur naturen är beskaffad, med sina arter och
dess mångfald. I stället betonar den en undervisningsform där man eftersträvar att
bevara en känsla för naturens enhet, och en förmåga att plocka fram kvalitativa

426

”Barnen måste få en känsla för hur allt som har med blomman att göra utvecklas
och slår ut genom att solen omsluter det med sin värme, och hur växten så småningom
faktiskt emanciperar sig från marken i allt som blommar och sätter frukt. Jord, växlighet och solens inverkan på jorden hör fullständigt ihop och måste ses som en enhet.”
(Steiner 1994, 200).
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aspekter av naturen.427 Dessa kvalitativa aspekter måste förstås i förhållande till
den ekologiska helhet som är kännetecknande för naturen. Rent strukturellt gör
Steiner en åtskillnad mellan två olika relationer i naturen som skall styra naturundervisningen i denna ålder. När det gäller djurvärlden (zoologin) så skall utgångspunkten tas i djurens relation till människan. Detta utvecklar analogikänslan. När
det gäller växtvärlden (botaniken) skall utgångspunkten tas i växternas relation till
jorden. Detta utvecklar kausalkänslan. Känslan för likheter, för analogier, bör enligt Steiner alltid ha en motsvarande ställning i livet som kausalkänslan (ibid.).428
Vi mötte en motsvarande strävan redan i den tidiga Steiners tänkande, i betoningen av förmågan att göra synteser vid sidan om analyser. Förmågan att göra
synteser kan, i pedagogiska sammanhang, tolkas som en funktion att relatera
fenomenen till levande sammanhang – genom att betona naturens levande och
plastiska karaktär, enskilda djurs eller växternas förhållande till en större helhet,
till den omgivande miljön och människans liv.429 Man kan därför säga att Waldorfpedagogikens undervisning i naturlära starkt betonar vikten av att närma
sig naturens mångfald som en levande helhet. Det är fråga om ett slags ekologiskt
tänkande där människan, i likhet med romantikens naturfilosofi, framstår som
skapelsen krona och yttersta förklaringsgrund. Naturkunskapen i Waldorfskolan
skall därför utgå från någonting som, enligt Steiner, i sin helhet borde tas upp av
vår kultur: medvetandet om hela naturens syntes i människan (Steiner 1986, 108).
Den evolutionära och ekologiska aspekten av naturkunskap går således ända från
början som ett inre band genom biologin.
Det underliggande utvecklingspsykologiska antagandet som styr Waldorfpedagogiken under denna åldersperiod är då barnet vid nio års ålder successivt börjar distansera sig från sin omgivning så framstår det som ytterst viktigt att stärka
elevens förhållande till världen genom en förståelse av världen, men inte på ett
ensidigt kognitivt sätt. Undervisningen måste alltså uppmuntra barnet att genom
förståelse överbrygga den klyfta som hon känslomässigt upplever mellan sig själv
427

Detta ställer, enligt den internationella läroplanen, speciella krav på läraren. Läraren måste skapa ett levande och personligt förhållande till sin undervisning, vilket inte
betyder samma sak som att vara en expert. Det kommer inte an på kunskapsmängden
utan på ha fångat något av de essentiella kvaliteterna i ämnet (se Rawson & Richter
2003, 10).
428
Man kan också, enligt Steiner, finna analogier mellan växtvärlden och människan
men då rör det ”det själsliga” i människan. Växterna kan därför betraktas ”som jordens
själ som blir synlig” (Steiner 1987, 119). Olika växtarter kan betraktas i analogi med
utvecklingen av barnets själsliv: ”På samma sätt som barnets själ utvecklas under olika
åldrar, utvecklas svamparna upp till smörblommorna (...) På våren när de gula smörblommorna kommer fram på de sanka ängarna finns det verkligen något som påminner om den själsliga stämningen hos fjorton-femtonåringar” (ibid.140).
429
Steiner ansåg att hans samtida botanik- och zoologiböcker var ”det allra sämsta
undervisningsmaterialet som man kan ha i skolan (…) Vi måste absolut lära barnen
allt vi vet om växter och djur på ett sådant sätt att vi gör det konstnärligt, att vi lägger
mycket större vikt vid växtens harmoniska utformning och det harmoniska förhållandet mellan de olika slagen av växter, vid det som också där är rytmiskt, harmoniskt och
känslomässigt” (Steiner 1994, 171).
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och världen. I den mångfald av olika ämnen som presenteras och undervisas i
Waldorfskolan under denna åldersperiod är tonvikten alltid vid att genom direkta
erfarenheter komma i kontakt med ämnet i fråga. Om man i denna ålder stöder
en förståelse som har moraliska dimensioner så får barnet också impulser till att
verka osjälviskt i världen (Rawson & Richter 2003, 45).

(c) Från tolv år uppåt: Den egna omdömeskraftens framväxt
Inom Waldorfpedagogiken finns det en föreställning om att det upp till 12 års
ålder är ändamålsenligt att utforma undervisningen så att elevernas grundläggande kunskapsfärdigheter förenas med känslas och viljans utveckling. Först
efter 12 år gäller det att väcka den tänkande och reflekterande verksamheten.
Först när människan närmar sig tolvårsålder ställer hon sig, enligt Steiner, in i
världen som ett fysiskt väsen. Först i denna ålder börjar barnet, enligt Steiner,
bli mottaglig för en egentlig förståndsmässig förståelse av den oorganiska naturen.430 I denna ålder börjar man vid sidan av den beskrivande och skapande
undervisningen också betona orsak och verkan samt vetenskapliga naturförklaringar. Det är först i denna ålder som vetenskaperna om både det mineraliska
och fysikaliska samt historiekunskap, i egentlig mening, träder in. Naturvetenskapliga experiment eller historiska fakta presenteras för eleverna på ett sätt att
eleverna själv uppmuntras att vara aktiva i uttryckandet av lagbundenheter och
sammanhang. Det är först nu det blir relevant att utforma undervisningen i enlighet med den vetenskapliga metodens grundläggande attityd: tänkandet integrerar fenomenvärlden till ett helt (Rawson & Richter 2003, 46), en upplevelse som
skapar en känsla av helhet och sammanhang i den växande människan (Kvalvaag
2004, 18). Från 14 år uppåt kompletteras denna utveckling genom att ökad grad
av abstraktion övas i samband med en utvidgning av kunskapshorisonten. Lärarens roll blir i detta skede av utvecklingen mera inriktad på leda eleverna till
mera självständiga läroprocesser – att peka varifrån sanningar kan hittas. Detta
innebär också att läraren skall vara delaktig i en ständigt pågående upptäcktsfärd
så att eleverna kan få uppmuntran och erkännande för sina egna ansträngningar
av inre aktivitet (se Rawson & Richter 2003, 11). Människans tänkande (och reflektiva) verksamhet beskrivs i ett synnerligen brett och sammansatt perspektiv i
den Waldorfpedagogiska utvecklingsberättelsen. Ett sunt tänkande skall liksom
innefatta olika erfarenheter och upplevelser som människan haft – uthållighet,
koncentration, rörelse eller tolerans:
Waldorfpedagogiken lägger vikt vid en systematisk utveckling av tänkandets olika
aspekter. Målet är att eleverna vid avslutad skolgång skall kunna bemästra hela tänkandets register, från ett fantasiväckande bildtänkande via logiska slutledningar till ett
tolkande och erfarenhetsbaserat helhetstänkande (Kvalvaag 2004, 21).

430

Om man undervisar tidigare om det mineraliska, det dynamiska, det kemiska, ”ingriper man, omedvetet, på ett skadligt sätt i den mänskliga naturen”, säger Steiner
(1994, 228).
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Ett konkret didaktiskt exempel som illustrerar denna utvecklingsperiod, när elevernas egen omdömesförmåga träder fram, är till exempel Waldorfskolornas undervisning i historia.
Historieundervisningen i Waldorfskolorna kan sägas växa organiskt fram från
de berättelser som präglar de lägre klasserna. Under de första skolåren relaterar
eleverna till historiska händelser närmast icke-kronologiskt och mytologiskt. Men
olika myter och legender gör eleverna bekanta med den narrativa formen som
utgör historieundervisningen modus (se Rawson & Richter 2003, 155). Fram till
tolv års ålder präglas historieundervisningen av enskilda och konkreta berättelser
som närmast riktar sig till känslan. Man appellerar då till en natur hos barnet som
ännu liksom går ”inifrån ut”. Men vid tolv års ålder börjar barnet bli moget för att
förstå abstrakta och förståndsmässiga historiska impulser och sammanhang (vid
samma tidpunkt som man börjar undervisa om naturens fysikaliska och kausala
lagbundenheter). En förutsättning för denna mogenhet är, enligt Steiner, att människan etablerat sig i världen som ett fysiskt väsen som påverkas ”utifrån in”, av
en yttre kausalitet.
De historiska idéerna, de impulser som går genom historiens liv, som griper in
i formandet av det sociala, de är ändå, fast de på det historiska området är något helt annat, liksom historiens skelett, medan köttet, musklerna är de levande
människorna med deras biografier och de direkta konkreta händelserna i historien
(Steiner 1994, 228).

Waldorfskolornas historieundervisning (från 12 års ålder uppåt) präglas av tre
drag som relaterar till hela den organiska tendensen av undervisningens uppläggning. För det första gäller det att undervisa ekonomiskt såtillvida att det inte är
relevant att avgränsa området för historia alltför snävt. Det är önskvärt att de historiska elementen flyter in i till exempel geografin, litteraturen, vetenskapen, matematiken och språkundervisningen. På detta sätt korsbefruktas de olika ämnesdisciplinerna och hjälper eleverna att förena olika typer av kunskapselement till en
enhetlig världsbild. En annan aspekt av den ekonomiska undervisningen handlar
om att kunna presentera vissa händelser eller exempel som representativa för den
historiska utvecklingen i en viss period. Det är inte fråga om en summa av enskilda
fakta utan snarare om utvecklandet av en mottaglighet för historiska idéer som är
verksamma under ytan (Rawson & Richter 2003, 156).
En annan metodologisk utgångspunkt gäller den omständighet som redan
Nietzsche vidrörde i sin otidsenliga betraktelse om ”historiens nytta för livet”.
Historien skall aldrig framställas som ett objektivt skelett som kan dissekeras eller
som mängd utsagor som på ett antikvariskt sätt förklaras. Kunskap om historien
är en kunskapsform som primärt har att göra med att försöka bättre förstå den tid
vi själva lever i. Historiens skall ställas i livets tjänst och inte tvärtom. Pedagogiken
skall också utgå från att eleverna kan tillägna sig historiska lagbundenheter och
skeenden endast i den mån de kan relatera dessa till det liv och samhälle de är en
del av. Men denna aspekt är sammanvävd med den antroposofiska föreställningen om medvetandets evolution: Historiebeskrivning är alltid en beskrivning av
medvetandets evolutionsprocess som även sprider ljus över människans utveck273

lingsprocesser. I Waldorfskolornas internationella läroplan kan man läsa att det
förgångna också är av intresse
som en återspegling av utvecklingsprocesser i själva barnen. För läroplanen i historia kastar denna aspekt ljus över ledmotivet i medvetandets evolution. I grund
och botten studerar vi det förgångna för att upptäcka evolutionen av människans
medvetande vid olika tidpunkter i olika kulturer på olika platser och jämför dem
med vårt eget (Rawson & Richter 2003, 156).

Vi har mött rekapitulationsteorin i Steiners tidiga tänkande i anslutning till Goethes romantiska vetenskapsuppfattning. Föreställningen om att människans (barnets) medvetande följer samma utvecklingsgång som mänsklighetens historia var
en central naturfilosofisk föreställning som även upptogs i pedagogiken i början av
1800-talet och levde vidare in i 1900-talets pedagogiska tänkande.431 I Waldorfskolorna återfinner man denna princip i en särpräglad gestalt. Man kunde kanske
tala om en slags psykologisk rekapitulation där barnets psykologiska utveckling
betraktas genomgå samma utvecklingsrytm, i smått, som den kulturella utvecklingen gjort, i stort.
En ytterligare utvidgad aspekt av historieundervisningen har att göra med den
ideala aspekten som genomsyrar Steiners monistiska filosofi. Det handlar om
framtiden. Människans har en förmåga att uppställa ideal som blir till drivkrafter
för förändring och framsteg i den historiska utvecklingen. Historieundervisningen
har, ur denna synvinkel, en viktig funktion i att visa hur människans ideal haft en
viktig roll i den historiska utvecklingen. Det väcker i sin tur känslan av att eleverna
har själva en historisk ”potential” som de kan förverkliga. Historia, som ett avgränsat ämne, visar sig på detta sätt i ett emancipatoriskt ljus: den utvecklar såväl
tänkandet som omdömeskraften och sporrar till reflexion över vår förmåga till
verkliga moraliska impulser och sociala transformationer (ibid.).

431

För romantikens generation kom rekapitulationstanken att första gången få en stor
genomslagskraft. J. F. Pestalozzi menade att barnet lär sig principerna för språket på
precis samma långsamma sätt som Naturen gick till väga med hela folkets utveckling.
Efter darwinismens genombrott fick rekapitulationsteorin förespråkare från olika håll
inom pedagogiken. Herbert Spencer (1820–1903) likväl som de inflytelserika förespråkare för herbartianismen, Tuiskon Ziller och Wilhelm Rein, gav rekapitulationsteorin
en explicit gestalt: Barnets kunskapsutveckling korresponderar med de stora epokerna
i mänsklighetens utveckling. Det finns därför en bestämd ordning som barnet skall tillägna sig olika slags vetande – samma ordning som människosläktet i stort har genomgått. Uppfostran bör vara ett upprepande i smått av civilisationens gång. Det fanns olika sätt att tillämpa denna föreställning i pedagogiken. Den herbartianska skolan hade
en ganska rigid uppfattning och framställde ett kärnmaterial som skulle beledsaga åtta
års skola i den tyska Volkschule. John Dewey, som också uppfattade barnets utveckling
som en slags rekapitulation, använde sig försiktigare och mera pragmatiskt av denna
princip. Enligt Dewey skall inte barnen ledas genom tidigare kulturperioder utan snarare lära sig av dem för att förstå den moderna världen och dess krafter (se Gould 1977,
148–155; Egan 2005, 45–51).

274

5.3.2. Mot ett levande och skapande tänkande
I den nationella norska läroplanen för Waldorfskolor frågar man sig: Vad önskar
sig en lärare eller förälder allra helst av ett barn vid 7–14 år? Svaret låter inte vänta
på sig: Det handlar om ”förmågan till intresse och engagemang, förmågan att gå in
i sina verksamheter med lust och glädje”, där upplevelsens friskhet är denna ålders
främsta resurs (Kvalvaag 2004, 19). Att försöka väcka barnets naturliga intresse,
liksom elevernas känsla av förundran och engagemang, står högt i kurs inom Waldorfpedagogiken. Man lägger, på ett alldeles bestämt sätt, elevernas erfarenhet i
första rummet vilket, av läraren och hela pedagogiska organisationen, kräver en
alldeles bestämd attityd. Det finns en alldeles särskild föreställning om tänkandets
väsen som ligger till grund för denna impuls. Dels har tänkandet en sammansatt
och organisk natur som man ömsint och varsamt skall fostra. Dels har fantasin en
viktig betydelse för tänkandets utveckling. Båda dessa ”romantiska” aspekter är
starkt närvarande i den Waldorfpedagogiska verksamheten.

Tänkandets organiska natur
Vi kan se att Waldorfpedagogikens didaktik är uppbyggd kring en utvecklingsberättelse som grundar sig på ett samspel mellan fysiska, själsliga och andliga
lagbundenheter. Vi har också sett hur Waldorfpedagogiken betonar tänkandets
sammansatta natur och vikten av att eleverna i ungdomsåren skapar sina egna
föreställningar, utvecklar rörliga föreställningar (se Dietz 2003, 92). Samtidigt skall
den Waldorfpedagogiska läraren helst framkalla en viss stämning inför den växande människan, en slags levande metodik som framspringer från människans
inre. Mot denna bakgrund skall man förstå Agnes Nobels beskrivning om Waldorfpedagogiken – som handlar om
att fördjupa kunskapen om människan och hennes roll i den odelbara helhet, som
hon själv och världen utgör i universum. Man ser varken världen eller människan
som enbart mekaniskt fungerande urverk. Man vill framförallt också se varje människa som medvetet subjekt och ge utrymme åt konsten i människan och hennes
eget omdöme, ansvar och aktivt skapande roll i utvecklingen – på gott och ont
(Nobel 1991, 265).

En praktisk konsekvens av denna kunskapsteoretiska inriktning är att långsamheten i människans helhetsmässiga utveckling får en framträdande roll. Olika
utvecklingsskeden behöver sin naturliga mognadsprocess för att utvecklas på ett
sunt sätt i förhållande till helheten (jfr Wilenius 1979, 40; 1984, 17).
Waldorfskolornas läroplaner har också en struktur som vi, i en annan form,
mötte i anslutning till den tidiga Steiners ”romantiska” utvecklingsberättelse:
Människans utveckling går från en ursprunglig enhet via splittring till en enhet på
högre nivå. I den nationella läroplanen för svenska Waldorfskolor hittar man en
figur som på ett utomordentligt sätt sammanfattar denna rörelse.
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Figur 11. Utvecklingsberättelsen i den Waldorfpedagogiska läroplanen – från helhet via splittring till helhet på ny nivå (En väg till frihet 1998)
Inom den Waldorfpedagogiska verksamheten vilar didaktiken, i slutändan, helt
på denna utvecklingsberättelse: Barnets sätt att vara i världen under sina första
år utmärks av dess egenartade drömliv där barnet ännu inte är moget att uppleva
verkligheten i dess exakthet, med fasta konturer och olika begrepp. Medvetandets
olika funktioner är ännu odifferentierade. Småningom växer barnet in i världen
genom sin förmåga att genom föreställningar och känslor leva sig in i världens
olika fenomen, men fram till nio års ålder upplever barnet en enhet med världen, en upplevelse som skall respekteras av pedagogen. Kring nio års ålder sker en
splittring med världen där barnet börjar ställa sig i ett mera vetgirigt förhållande
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till sin omgivning samtidigt som det känslomässigt börjar ta avstånd från den.
Detta kräver en didaktisk omställning där man erbjuder kunskapsstoff åt barnen
men på ett sätt som kommer barnens skapande föreställningsvärld till mötes – så
att barnet får ett levande förhållande till sin omvärld som inte är distanserat och
teoretiskt utan bygger på en känsla av sammanhang och enhet. Genom människans tänkande, hennes begreppsliga förhållande till verkligheten, återförenar sig
människan igen med världen men nu på en ny nivå. I detta tänkande förhållande
till världen påbörjar människan sin egentliga vandring mot frihet.
Det finns en intressant parallell mellan denna utvecklingsberättelse och det
som Kieran Egan i olika sammanhang kommit att kalla för en romantisk förståelsehorisont (romantic understanding) (Egan 1990; 1992; 1999; 2005). Egans romantiska förståelsehorisont kan liknas vid en grundläggande attityd till världen som
speciellt barn och ungdomar ofta påvisar. Han utgångspunkt är också att denna
attityd innefattar många vitala pedagogiska uppslag som är livskraftiga i den moderna pedagogiska praktiken, särskilt inom den grundläggande utbildningen.432
Det finns några intressanta likheter mellan Egans begrepp om en romantisk förståelse och Waldorfpedagogikens pedagogiska ideal. Detta befäster vårt perspektiv
om att Waldorfpedagogiken kan betraktas ur romantikens perspektiv.
Utmärkande för den romantiska förståelsen, som träder fram i barnets utveckling kring 7–8 års ålder, är, enligt Egan, att den präglas av en blandning av mytiska och rationella element. Liksom hela romantikens tänkande griper man sig an
verkligheten men gör det med ett kvardröjande mytiskt intresse. Den romantiska
förståelsen är därför en kompromiss med verkligheten snarare än en kapitulation
för den (Egan 2005, 114ff). Det handlar om att blåsa liv i kunskapen om världen på
ett sätt som har tydliga likheter med romantikens ambivalenta kunskapssyn: Man
attraheras av myternas och fantasins skapande frihet samtidigt som man hyser
vördnad för rikedomen av de enskilda detaljerna i verkligheten. Enligt Egan ger
den romantiska förståelsen ett annat perspektiv på den mänskliga intellektuella
utforskningens och upptäcktens logik än det som för närvarande är det dominerande på kunskapsområdet. Istället för att gå från det bekanta till det obekanta
bildar man sig en uppfattning om det annorlunda, det egendomliga, genom att
försöka förstå det sammanhang inom vilket det existerar.
Enligt en traditionell syn på lärande bygger man upp en förståelse bit för bit, ungefär som när bitarna i ett pussel så småningom blir en bild av något. Men i ett alternativt ”romantiskt” perspektiv bygger man upp en förståelse genom att gradvis
klargöra en bild på det sätt som bitarna av en holografisk plåt fungerar. Om man
tar en bit av en sönderslagen holografisk plåt och belyser den med en laserstråle
får man en suddig bild av hela hologrammet. I takt med att fler bitar läggs till blir
bilden klarare (Egan 2005, 120).

432

Det är värt att påpeka att Egan talar om den romantiska förståelsen som ett stadium i
människans utveckling (Egan 2005). När vi talar om romantisk förståelse i detta sammanhang så gör vi det i betydelsen av vissa kännetecknande drag i barnens och ungdomarnas
attityd till världen som har ett nära släktskap med romantikens attityd till världen.
277

Den inlärningsprincip som gömmer sig i den holografiska metaforen har dock, enligt Egan, inte ägnats någon större uppmärksamhet inom utbildning trots att den
i hög grad stämmer med våra erfarenheter. Den holografiska metoden framstår
som särskilt viktig, eftersom den bygger in den nya kunskapen i förhållanden som
sträcker sig över de sammanhang som vi mer eller mindre provisoriskt håller på
plats (ibid.).
För pedagogikens vidkommande handlar den romantiska förståelsehorisonten,
enligt Egan, om den framväxande känslan av att det finns ett autonomt jag och
en autonom verklighet. Denna verklighetskänsla växer fram hos barnet då läs- och
skrivkunnigheten internaliseras. Skolan stimulerar därför elevernas framväxande
känsla av att det finns en autonom verklighet i de första klasserna genom att utveckla förmågan att läsa och skriva och det sätt att tänka som dessa förmågor genererar. Detta motsvaras av Waldorfpedagogikens föreställning om den splittring
som äger rum kring 9-års ålder. Nu menar Egan ytterligare att skolundervisningen
samtidigt löper en stor risk att alienera eleverna från verkligheten genom att skrivoch räkneförmågan, som en rationell dekontextualisering, inte erbjuder ett levande
sammanhang, en meningsfullhet. Man förmår då inte att se den kognitiva utvecklingen i ett utvecklingssammanhang, som en gradvis övergång från ett sätt att vara
i världen till ett annat (ibid.140ff). Genom att inbädda kunskapen i berättelser – i
narrativa sammanhang – som har både mänskliga, transcendenta och oväntade drag
kan man knyta elevernas intresse och känslor till meningsfulla sammanhang som i
sin tur rotar barnet i världen. Den romantiska förståelsen representerar därför en
viktig utvecklingsfas där eleverna gradvis anpassar sig till den autonoma verkligheten genom att först göra verkligheten begriplig i ”romantiska” termer – men den är
”mindre upptagen av systematiska strukturer än av oväntade samband” (ibid.141).
För läroplanens del betyder det att kunna bygga upp undervisningen så att man
stimulerar elevernas känsla av förundran och bävan, att kunna framkalla entusiasm
i utforskandet av världens mångfald (ibid.296). När man till exempel närmar sig
naturvetenskapen på ett romantiskt vis i undervisningen är den, framför allt, ”kontextualiserad”. Det är en vetenskap där teorier, experiment och fakta blir meningsfulla i berättelser om mänskliga liv och avsikter, där vetenskapsmännens egenskaper
flyter in i vetenskapliga teorier – som envishet, uppfinningsrikedom och tålamod
(ibid.300).433
Denna organiska syn på kunskapsutvecklingen framträder tydligt i Waldorfpedagogikens hela didaktik. Elevernas kunskapsutveckling skall organiskt växa fram från
verksamheter som står i nära relation till livsvärlden. Tänkandet framträder som ett
slags organ som, likt en planta, slumrar inom varje barn och varsamt skall omvår433

Trots att Waldorfpedagogiken på många punkter verkar samstämmig med Egans
begrepp om en romantisk förståelsehorisont så är det viktigt att vara medveten om begränsningen av denna jämförelse. För Egan framträder världen inte ontologiskt som en
kreativ och ideal enhet utan eleverna påvisar, snarare, i en viss utvecklingsfas ett sätt att
förhålla sig till världen som kan kallas ”romantiskt”. För Egan innebär den romantiska
förståelsen därför en utvecklingsfas som senare övervinns av andra stadier, ett kritiskt
och ironiskt tänkande. Inom Waldorfpedagogiken motiveras däremot dessa romantiska element av en slags romantisk eller naturfilosofisk ontologi.
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das. Steiner säger i sina pedagogiska föreläsningar att det är av största vikt att man
inte dödar något i den växande människan ”utan måste uppfostra och undervisa
henne på ett sådant sätt, att hon förblir levande, att hon inte förtorkar, inte stelnar” (Steiner 1981b, 143). En fundamental pedagogisk förvillelse uppkommer i den
stund man betraktar tänkandet ur ett oorganiskt och mekanistiskt perspektiv.

Lärarens skapande tänkande
Ett annat uttryck av romantikens föreställningsvärld i Waldorfpedagogikens didaktik är betoningen av fantasins betydelse. Romantikens generation såg fantasin
som den mest upphöjda form av förnuft. Konflikten mellan förnuft och fantasi
ansågs konstgjord – de var två aspekter av samma sak. Människans förmåga till
fantasi förenade henne med naturens skapande krafter.434 Genom att utveckla och
använda vår fantasi så realiserar vi vår innersta natur och blir skapande varelser i
en vidare betydelse (jfr Egan 1990, 32).
Inom Waldorfpedagogiken finner man ett särskilt framhävande av den romantiskt sinnade föreställningen att läraren, endast genom en levande och konstnärlig
undervisning, kan väcka skapande krafter hos sina elever. Detta sker genom att
läraren kommer åt att gestalta sin undervisning på ett fantasifullt sätt. I anslutning till Waldorfpedagogiken har det sagts att lärarens första egentliga pedagogiska uppgift är att bli medveten om att man först måste göra något av sig själv
för att ett fruktbart pedagogiskt förhållande mellan läraren och eleven skall kunna
uppstå. Läraren förvandlar stoffet utifrån sitt eget tänkande, hon utgör i denna
mening själv instrumentet (Nobel 1991, 228–9). Läraren bör därför ”öva upp
ett flexibelt, kreativt förhållningssätt till kunskaper, som motvikt mot risken att
undervisningen blir rutiniserad och låses fast i regler, begrepp och formaliserade
klassificeringar” (ibid.234). Denna aspekt fann Steiner så central för pedagogiken
att han klädde det i det kategoriska imperativets språkdräkt:
[U]ndervisandet har en viss inre moralitet, en inre förpliktelse. Ett sant kategoriskt
imperativ för läraren! Och detta kategoriska imperativ är: håll din fantasi levande
(Steiner 1981, 207)

Förmågan till fantasi, en slags frihet och självständighet i tänkandet måste, enligt
Steiner, kompletteras med ett mod till sanning, ett slags sanningssinne. Tillsam-

434

jfr Samuel Taylor Coleridge: “The primary imagination I hold to be the living power and prime agent of all human perception and a repetition in the finite mind of the
eternal act of creation in the infinite I AM” (citerat i Egan 1999, 43)
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mans med en ansvarskänsla för lärarens viktiga roll utgör de tre krafter, som enligt
Steiner, kan betecknas som ”pedagogikens nerver” (ibid.209).435
Fantasin förstås i detta sammanhang som nära besläktad med den goetheanistiska vetenskapens krav på subjektets konstitutiva roll i kunskapandet. Ett levande
tänkande måste genomsyras av fantasi och rörlighet. Endast genom att läraren
själv levandegör sitt material blir det tillgängligt, på ett levande sätt, för eleven.
Ett atomistiskt tänkande har ingen pedagogisk kraft. Waldorfpedagogiken kan i
denna mening sägas ta sin utgångspunkt i det kontextuella subjektet eller kanske
snarare i det levande subjektet – och då måste begreppet levande uppfattas i dess
romantiska betydelse, i ett naturfilosofiskt perspektiv.
Det levande och fantasifulla tänkandet återspeglar sig också i Waldorfpedagogikens organiska syn på undervisningens uppläggning. Den Waldorfpedagogiska
läroplanen påvisar en alltigenom organisk struktur och betonar att skolans levande undervisning kan byggas upp genom att låta undervisningen förgrena sig på ett
organiskt sätt och vid rätt tidpunkt. Den bär således på ett element som fullkomligt
överensstämmer med romantikens tongivande pedagog, Friedrich Fröbels, syn på
undervisningens organiska natur:
Det är (…) av största vikt för en levande, livgivande och väckande undervisning,
att man begagnar sig av det ögonblick då ett nytt ämne för undervisningen träder
fram som en förgrening av det föregående. Det väsentliga i en naturlig och förnuftig, väckande och utvecklande undervisning, är just att finna och hålla fast vid dess
rätta förgreningspunkt. Är den funnen, utvecklar sig undervisningsämnet vidare
av sig självt, liksom varje annan levande helhet, efter de levande lagar som härskar
inom det (Fröbel 1995, 167–168).

Undervisningens förgrening skall inte följa färdigt utstakade stigar. Det ställer därför stora krav på läraren att inte handla efter färdiga modeller utan ständigt vara
beredd att rätta sig efter situationens krav och därmed organiskt förgrena undervisning efter situation. Det är därför inte överraskande att man, i Waldorfskolans läroplan, använder trädet som en metafor för hela skolans livsvärld. De olika
grenarna, ämnena, växer organiskt fram från stammen. Trädet med förgreningar
illustrerar egentligen hela den Waldorfpedagogiska utvecklingsberättelsen.

435

Steiner hänvisar, i sin föreläsningsserie för lärarna i den första Waldorfskolan, också till Schelling som ett exempel på ett tänkande som ännu inte hade nedmonterat
fantasin i sitt pedagogiska tänkande: ”Hur har inte andra hälften av 1800-talet dundrat
mot fantasins intrång i undervisningsväsendet! Under första hälften av 1800-talet hade
vi sådana lysande gestalter som Schelling, människor som också inom pedagogiken
tänkte på ett sundare sätt. Läs den vackra, inspirerande skildringen av Schelling om
det akademiska studiets metod – som visserligen inte gäller för folkskolan utan för den
högre skolan – men i vilken pedagogikens ande från första hälften av 1800-talet lever
kvar” (Steiner 1981, 208).
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Figur 12. Waldorfpedagogikens läroplan som en organisk trädstam (Towatt 1998,
148)
Läroplanens organiska struktur i Waldorfskolorna pekar också på en vidare rörelse: en strävan efter en levande enhet. Kunskap om världen skall utgå från det
konkreta (levande) till det abstrakta, från det kvalitativa till det kvantitativa, från
det organiska till det oorganiska. Kunskapen integreras alltid i ett större helt så att
världen aldrig framstår atomistisk eller fragmentarisk. Så stark är den underliggande föreställningen om att den sunda utvecklingen består i att progressivt framskrida från enheten till mångfalden att man gott och väl kunna kalla Waldorfpedagogiken för en enhetspedagogik. Denna enhetspedagogik är då nära besläktad med
en romantisk strävan att bevara världens ideala enhet i alla dess olika uttrycksformer. Känslan av världens enhet inte skall fjärma människan från världen utan
tvärtom bidra till att människan alltmer rotar sig och intresserar sig för världens
fenomen – som en ekologisk helhet.436

436

Den internationella läroplanen hävdar att det är anmärkningsvärt att Waldorfskolornas läroplaner hade lagt grunden för utvecklandet av en ekologisk medvetenhet hos
barnen långt före miljöfrågorna dök upp i allmänna diskussioner (Rawson & Richter
2003, 165).
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5.3.2. Den idealistiska fenomenologin
Waldorfpedagogikens enhetssträvan är nära sammanbunden med en slags fenomenologisk metodologi som löper genom hela undervisningen. Denna fenomenologiska attityd är nära besläktad med hela det vetenskapliga perspektiv som vi
tidigare skisserat upp i anslutning till Steiners tidiga vetenskapsideal. Vi skall i
detta sammanhang peka på hur den fenomenologiska attityd som kännetecknade
Goethes vetenskapsuppfattning glider in i Waldorfpedagogikens verksamhet och
metodik.
Den moderna fenomenologiska metodens grundläggande regel har uttryckts
i formen ”Beskriv, förklara inte” (se t.ex. Ihde 2000, 30ff). Genom denna fenomenologiska attityd försöker man undvika att på förhand reducera fenomenet till
en bestämd definition eller gå bakom fenomenet med hjälp av idéer, teorier och
begrepp. Fenomenologin kan därför sägas eftersträva en slags öppenhet i förhållande till fenomenvärlden: det gäller att uppmärksamma fenomenen så som de
visar sig och så som de är givna för erfarenheten. Människans medvetande betraktas som ett aktivt meningsskapande erfarenhetsfält där erfarenheten har en
intentional grundstruktur: det vi ser står i relation till hur vi ser det. 437 Det hör
till den fenomenologiska traditionen att eftersträva att inte låta vår varseblivning
styras av en teori om fenomenens natur utan istället försöka lägga åt sidan våra
teoretiska fördomar och försöka beskriva fenomenen som de framträder i vår
varseblivning. Det ligger nära till hands att se den fenomenologiska metoden
som en protest och kritik mot en atomistisk eller reduktionistisk vetenskapssyn
som betraktar naturen i en dimension av mätbara entiteter, en ”matematisering”
av naturen. Denna kritiska attityd var, som vi har sett, fullt närvarande i Goethes
vetenskapliga tänkande men med ontologiska förutsättningar som hämtades
från den romantiska naturfilosofin. Steiner skriver redan i tidiga år att Goethe
alltid tar erfarenhetens väg.
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Edmund Husserl (1859–1938) kan ses som den moderna fenomenologins fadersgestalt. Husserl byggde vidare på Kants kunskapsteoretiska frågeställning om hur fenomenvärlden konstitueras (skapas) i vårt medvetande: Hur vet vi att det som vi varseblir som omkring oss verkligen motsvarar deras natur, det som de i verkligheten är?
Grundstenen för den moderna fenomenologin murades i hans stora verk Logische Untersuchungen (1900/1901) där den bärande tanken var att man inte kan reducera vårt
medvetande, och därmed alltså kunskapens utgångspunkter, till en psykologisk teori
om logiska lagar för vårt tänkande (se Bengtsson 1993, 33–34). Husserl utgick från att
inga normala vetenskapliga teorier förmår rikta uppmärksamheten mot kunskapens
själva möjlighetsbetingelser och är därför oförmögna att tränga fram till kunskapens
början, d.v.s. till det som är absolut givet för oss i våra kunskapsakter. Han vill alltså
sätta den naturliga inställningen inom parentes – alla teorier om både världen och mig
själv – och vända sig mot den akt, den erfarenhet, som visar sig. Husserls fenomenologiska kunskapsteori ledde till upptäckten av en slags formell struktur i människans
kunskap om sin omvärld som kan beskrivas som att det som framträder först i vår
erfarenhet är ”det som visar sig” och först i andra hand ”hur det visar sig” (se Husserl
1995)
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Han [Goethe] tar först objekten, som de är, och försöker tränga in i deras natur
genom att hålla borta varje subjektiv åsikt; han skapar sedan förhållanden där objekten kan framträda i växelverkan med varandra och ser efter vilka resultat som
följer. Goethe försöker ge naturen tillfälle att låta dess lagar komma till sin rätt
under speciella karakteristiska förhållanden, som han själv åstadkommer – ett tillfälle för naturen att, så att säga, uttrycka sina egna lagar (GA 2, 68).438

Denna syn sammanfaller, åtminstone metodologiskt, med den fenomenologiska
traditionens strävan att låta tingen framträda utan teoretisk barlast utan att ändå
vara subjektiv.
När det gäller Waldorfskolans undervisning av barnens grundläggande färdigheter – måla, skriva, räkna, läsa – så ligger betoningen, som vi har sett, vid att förbinda
dessa färdigheter med barnens erfarenheter. Redan denna utgångspunkt kan betecknas för fenomenologisk i den meningen att man betonar elevernas iakttagelser
och upplevelser istället för förklaringar och definitioner. Man försöker introducera
olika fenomen på en nivå som har nära kontaktyta till barnens erfarenheter (känsla
och vilja). Man kunde kanske tala om ett slags kvalitativt förhållande till fenomenen. När det till exempel gäller undervisningen i att måla under de första skolåren
är det, enligt Steiner, bra om man kan låta barnen leva i färgernas värld så att känslonyanserna i färgerna kommer fram på ett levande sätt. Här kan Goethes färglära
fungera som exempel. Att inte bara betona det som ögat ser utan det ”själsliga”
som framträder i anslutning till färgen: det utmanande i den röda färgen eller det
stillsamma i den blåa färgen. Detta kräver att läraren, i viss utsträckning, skall vara
beredd att inta ett goetheanistiskt förhållande till färgerna – att vara redo att förbinda varje enskild färgnyans med en känslonyans (Steiner 1986, 42–43; Rawson &
Richter 2003, 39). Som vi har sett spelar samma fenomenologiska ansats en viktig
roll också i språkinlärning, matematik eller naturlära – att ta fasta på de upplevelser
som fenomenen genererar. Det alternativa i denna fenomenologiska attityd ligger i
att läraren inte skall behandla elevernas kvalitativa upplevelser i en subjektiv, godtycklig, dimension, utan som ett uttryck av ”högre”, objektiva, lagbundenheter.
Denna fenomenologiska attityd uttrycker sig något annorlunda i Waldorfskolorna vid åldersnivån då barnen har tillägnat sig ett abstrakt och begreppsligt tänkande. I den internationella läroplanen betonar man att undervisningen (speciellt
i de högre klasserna) gärna skall utformas på ett sådant sätt att inlärningen äger
rum i olika faser. Först sker en orientering till ämnesområdet (eller fenomenet)
genom ingående observationer eller beskrivningar. Följande dag, efter att man har
sovit på saken, återkallar man ämnet där eleverna får bidra till en individualiserad
förståelse av ämnet. I den tredje fasen som kan äga rum först efter veckor eller
438

Goethe geht überall den Weg der Erfahrung im strengsten Sinne. Er nimmt zuerst
die Objekte, wie sie sind, sucht mit völliger Fernhaltung aller subjektiven Meinung ihre
Natur zu durchdringen; dann stellt er die Bedinungen her, unter denen die Objekte in
Wechselwirkung tresten können und wartet ab, was sich hieraus ergibt. Goethe sucht
der Natur Gelegenheit zu geben, ihre Gesetzmässigkeit unter besonders charakteristischen Umständen, die er herbeiführt, zur Geltung zu bringen, gleichsam ihre Gesetze
selbst auszusprechen.
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månader eftersträvar man att formulera en mera precis begreppslig förståelse eller
vetenskaplig lagbundenhet ur de tidigare erfarenheterna:
Det första stadiets frön har nu utvecklat sig och genomgått en metamorfos genom
en process av erfarenheter, glömska, kreativ återerinring och individuellt uttryck
till ett blomstrande av begrepp som är livliga, rörliga och rotade i verkligheten
(Rawson & Richter 2003, 21).

Även denna process kan kallas fenomenologisk i det att utgångspunkten är att inte
erbjuda alltför färdiga bestämningar om fenomenet i fråga utan i stället betona
den självskapande och organiska aktiviteten som tänkandet anses genomgå. Det
handlar alltså om en slags fenomenologi som betraktar den tänkande aktiviteten
som någonting organiskt och universellt. Steiner säger i ett av sina pedagogiska
föredrag att man som lärare omsorgsfullt bör ”skilja mellan rörliga begrepp, som
ni bibringar barnen, och sådana (…) som är oberoende av förändring”. Begrepp
som är levande är sådana som inte är statiska utan kan utvecklas ”på ett organiskt
sätt tillsammans med barnet”, som ”levande genomgår metamorfoser, omvandlar sig, förvandlar sig med människans eget liv” (Steiner 1981, 143–144). Enligt
denna uppfattning är tänkandet, i allra högsta grad, stadd i rörelse och förändring.
Den fenomenologiska attityden till kunskap och undervisning förefaller att stödja
denna föreställning.
Utmärkande för Goethes vetenskapliga attityd, som vi har sett i anslutning till
kapitel 3, är att han genomgående strävade efter att härleda sina teoretiska begrepp
från själva fenomenens struktur. Han ställde sig avogt till alla typer av förklaringar
som inte tar sin utgångspunkt i hur fenomenen visar sig för erfarenheten – han
hade en motvilja mot förutfattade teorier som kommer emellan subjektet och det
som visar sig för subjektet. Goethes postulering om att inte leta efter någonting
bakom fenomenen – fenomenen själva är teorin – är ett uttryck för just denna omständighet. Steiner uttryckte redan i sina tidiga Goethesstudier att det fruktbara
med Goethes ansats var just detta fenomenologiska drag.
Goethe tänkte sig att de olika arterna av naturverkningar var ömsesidigt relaterade
där det ena övergick till det andra; men han ville inte föra dem tillbaka till en enskild art. Han strävade inte efter en abstrakt princip som alla naturfenomen kunde
härledas till utan snarare efter en observation av den karakteristiska sätt som den
kreativa Naturen, i varje enskilt fall av hennes sfär av fenomen, uppenbarar sin
allmänna lagbundenhet genom sina särskilda former. Han ville inte påtvinga en
tankeform på alla naturens fenomen utan genom att leva sig in i de olika tankefor-
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merna var hans strävan att hålla anden [Geist] inom honom lika vital och smidig
som naturen själv är (GA 6, 82).439
Denna fenomenologiska ansats förutsätter ett aktivt subjekt som gör observationer och låter erfarenheterna från observationerna vara utgångspunkten för
teorin – inte så att man utgår från teorin och ser huruvida verkligheten överensstämmer med den.
Som vi har sett är precis detta en väsentlig del av Waldorfpedagogiken: Att
uppmuntra eleverna att vara aktiva i sin begreppsformation. Begreppen som vi
använder i vårt tänkande skall inte presenteras som ”färdiga” utan snarare, på
ett aktivt sätt, utvinnas ur fenomenen – i ett ”tänkande observerande” som inte
ensidigt stöder sig på antingen abstrakta begrepp eller subjektiva iakttagelser utan
på det samspel som länkar dem ihop och som tillsammans utgör det vi kallar för
verklighet (jfr Rawson & Richter 2003, 46). I sina didaktiska föreläsningar säger
Steiner att det, i fostransprocessen, egentligen handlar om att kunna utveckla och
kombinera två ensidigheter, det föreställningsmässiga (begreppsliga) och det plastisk-måleriska (det som ger liv åt begreppen). Detta kan man göra om lyfter upp
saker i medvetandet utan att förlora spontaniteten (Steiner 1986, 41).
Denna fenomenologiska attityd betjänar Waldorfpedagogikens hela övergripande målsättning: Att försöka levandegöra kunskapen så att människan rotar
sig i världen på ett sätt att hennes tänkande, känslor och vilja är aktiva element.
Denna fenomenologiska attityd bygger på precis samma förutsättningar som den
unga Steiner utvecklade i sina tidiga skrifter. Goethes vetenskapsideal flyter således
in i Waldorfpedagogikens didaktik i form av en föreställning om ett lekande och
levande samspel mellan iakttagelse och tänkande.
Empirisk forskning som jämfört undervisningen i naturvetenskapliga ämnen
mellan Waldorfskolor och statliga skolor i USA har uppmärksammat att det är
problematiskt med att Waldorfskolor i sin undervisning utgår från en ”alternativ” vetenskapskonception. Detta kan medföra att man inte reflekterar över hur
detta alternativ står i förhållande till samtidens olika vetenskapliga forskningsrön
(se Woods, Ashley & Woods 2005, 38). Faran som här påtalas hänger samman
med hur långt skolorna driver denna ”fenomenologi”. Man kan säga att Waldorfpedagogiken praktiserar en slags perspektivism där vetenskapliga teorier uppvisar en slags dubbelnatur: De gör människan ”seende” i att uppmärksamma vissa
sammanhang och strukturer, men kan också hindra människan från att betrakta
fenomenen ur andra infallsvinklar. Det kräver därför mycket av undervisningen,
speciellt i naturvetenskapliga ämnen, att inte alienera sig från samtidens diskussion men ändå bevara en fenomenologisk öppenhet.
439

Goethe dachte sich die Arten von Naturwirkungen miteinander verwandt und ineinander übergehend, aber er wollte sie nie auf eine einzige art zurückführen. Er trachtete nicht nach einem abstrakten Prinzip, auf das alle Naturerscheinungen zurückgeführt werden sollen, sondern nach Beobachtung der charakteristischen Art, wie sich
die schöpferische Natur in jedem einzelnen ihrer Erscheinungsgebiete durch besondere Formen ihrer allgemeinen Gesetzmässigkeit offenbart. Nicht eine Gedankenformen wollte er sämtlichen Naturerscheinungen aufzwängen, sondern durch Einleben
in verschiedene Gedankenformen wollte er sich den Geist solebendig och und biegsam
erhalten, wie die Natur selbst ist.
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5.4. Waldorfpedagogik och frihet: Radikal individualisering
I Waldorfpedagogikens organiska syn på människans helhetsmässiga utveckling
framträder också en specifik föreställning om människans individualisering. Som
vi har sett spelade föreställningen om människans individualisering, principium

individuationis, en alldeles avgörande roll för Steiners frihetsfilosofi. Redan i hans
för-antroposofiska tänkande finner man också tydliga anspelningar på hur viktig
denna aspekt var för pedagogiken. I en artikel från 1892 formulerade Steiner pedagogikens övergripande uppgift som en individualisering där det gäller att kunna
fästa uppmärksamhet vid det unika element som varje barn bär inom sig.
För den äkta pedagogen är varje människa en ny, något hittills okänt, ett studieobjekt varifrån man kan hämta fram hela den individuella principen från dess egen
natur, något som i detta fall skall fostras. Monismens utmaningar är: I stället för
att plantera in de angivna vanliga aktuella metodiska grunderna är målsättningen
att man ska förstå sig på individerna och på hur man ska fostra dem. På detta sätt
är monismen lämpad att, av alla kunskaps- och livsområden, tjäna vårt största mål:
Utveckla människan till frihet, vilket är liktydigt med att omvårda det individuella
i människans natur.440

Vi har sett hur den Waldorfpedagogiska didaktiken bygger på en föreställning om att människan progressivt, men på ett unikt sätt, växer in i världen
och därmed har en möjlighet att realisera sin individuella personlighet och
inneboende ”potentialitet”. Det handlar om att läraren bör ha en slags grundkänsla för förverkligandet av barnets egen individuella karaktär. Waldorfskolornas starka betoning av elevernas individualisering kan skönjas i att man ofta
undviker betygsättning i förhållande till kollektiva kunskapsmål utan fokuserar
i bedömningssammanhang istället på individuella processer och elevernas helhetssituation.441 Läraren måste fråga sig på vilket sätt han/hon bör handla så att
440

Fûr den echten Pädagogen ist jeder mensch ein Neues, noch nie Dagewesenes, ein
Studienobjekt, aus dessen Natur er die ganz individuellen Prinzipien entnimmt, nach
denen er in diesem Falle erziehen soll. Die Forderung des Monismus ist die: statt den angehenden Pädagogen allgemeine methodische Grundsätze einzupflanzen, sie zu Psychologen zu bilden, welche imstande sind, die Individualitäten zu begriefen, die sie erziehen
sollen. So ist der Monismus geeignet, auf allen Gebieten des Erkennens und Lebens unserem grössten Ziele zu dienen: der Entwicklung des Menschen zur Freiheit, was gleichbedeutend ist mit der Pflege des Individuellen in der Menschennatur (GA 30, 68).
441
Steiner säger i ett sammanhang att ”[d]en bedömningssjuka som läraren vänjer sig
vid genom att ständigt notera, kan vändas genom att hon hela tiden försöker hjälpa
eleven utan att mästra honom. Läraren borde sätta ett lika dåligt betyg på sig själv som
på eleven, när eleven inte kan något, eftersom det i själva verket är läraren som har misslyckats i sin undervisning (…) Men i skolan skall vi låta den stämningen råda att det här
[betygen] inte spelar så stor roll (…) Den stämningen skall vi låta råda som en moralisk
atmosfär” (Steiner 1987, 191).
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arnets egen individualitet och ”livsplan” kan förverkligas. Detta kan förverkligas genom att man kärleksfullt befattar sig med barnet i sitt inre på ett sätt
där man över en längre tidsperiod kan bedöma hur utvecklingen löper för
det enskilda barnet (se Wilenius 1979, 36; Steiner 1986, 94).442
Liksom den tidiga Steiner betecknade sin egen tankeriktning som en ”immanensens filosofi” i det att den strävar efter att avtäcka tänkandets inre sida, så
kan man i Waldorfpedagogiken se en slags immanent pedagogik, en inre pedagogik och didaktik. Steiner säger, i ett av sina pedagogiska föredrag, att det inte räcker
med att inrätta undervisningen utgående från det vanliga förhållandet människor
emellan utan man måste gestalta sin undervisning ur en förståelse för den ”inre”
människan (Steiner 1981, 72).443 Waldorfpedagogiken skall enligt Steiner bygga
på ”en känsla av oändlig vördnad inför det som hemlighetsfullt kommer till uttryck i varje människa” vilket medför att man inte kan ”handskas med framtidens
uppfostran genom att så att säga bära in de vuxnas yttre liv i den” (Steiner 1986,
36–7).444 Den ”inre” människan, vördnader av det individuella, tar sig många uttryck i den Waldorfpedagogiska praktiken?
Waldorfskolorna fäster stor uppmärksamhet vid det individuella som barnen
bär med sig redan när de börjar skolan. Denna individuella komponent uttrycker

442

Följande citat av Grönlund (1940, 40–41) sammanfattar Waldorfpedagogikens
starka betoning av individualisering: ”Skolan har att göra med individen, människan,
som är ensam i sitt slag, aldrig upprepas. Och denna bestämda individ har sina egna
inneboende anlag, egenskaper och utvecklingsmöjligheter och sin eviga rätt att utvecklas i överensstämmelse med denna egenart. Det tillkommer läraren att avläsa dessa
elevers utvecklingsmöjligheter och utlösa dem i skollivet (…) Uppfostran är alltid en
angelägenhet mellan människa och människa, den avser ett inre växande, en utveckling av barnets inneboende krafter och anlag – därför är frihet den atmosfär, där den
når sin fulländning”.
443
Den pedagogiska filosofen Peter Kemp har i ett sammanhang skrivit att (den danska) grundskolan bedrivs som om en extremt individuell självfostran vore möjlig och
försummar medvetandet och fostran av ett socialt själv. Enligt Kemp står denna uppfattning för ”en nutida form av pietism, där allt betydelsefullt ska hämtas från ens inre”
(Kemp 2005, 34). I denna målbeskrivning vore det naturligt att sälla Waldorfskolorna
till en extrem variant av denna ”pietism”. Men denna kritik, när det gäller Waldorfskolorna, träffar ändå inte riktigt målet. Waldorfskolorna bedriver inte en individualistisk
pedagogik i en konstruktivistisk bemärkelse – som Kemp ovan hänvisar till. Waldorfpedagogikens individualism framspringer ur en föreställning om människan som en
individualitet som förenar oss med samhället och egentligen fördjupar vårt ”sociala jag”
– en individualitet med andliga rötter. Redan Steiners tidiga tänkande stod fullkomligt
i överensstämmelse med den moderna uppfattningen att vår subjektivitet skapas i det
språkliga samfund vi växer upp i. Men människan har, enligt Steiner, en möjlighet att
fördjupa denna subjektivitet på ett sätt som leder bortom det subjektiva.
444
Individuationen, som vi har sett i anslutning till Steiners tidiga tänkande, utmynnar
i en föreställning om en andlig kärna, ett andligt centrum, som samtidigt är frihetens
boning. Waldorfpedagogikens uppgift är att försöka stärka denna andliga kärna, människans djupare ”jag”. Steiners antroposofi beskriver denna utvecklingsprocess som en
inkarnationsprocess där människans ”högre jag” integreras i den fysiska organismen.
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sig, enligt Steiner, i de enskilda barnens temperament. Som lärare måste man tillägna sig ”en fin förmåga att lägga märke till allt som hänger samman med dessa
temperamentsanlag hos barnen och också för hur barnen skall behandlas allt efter
det ena eller det andra temperamentsanlaget” (Steiner 1994, 250–1). Man brukar i
Waldorfskolor dela in barnen i klassen efter deras temperament och utgående från
denna indelning kan man sedan småningom börja individualisera i varje enskild
grupp: temperamentet kan avgöra hur man undervisar den ena eller den andra (se
Steiner 1987, 25).445
En annan aspekt av individualiseringen uttrycker sig i föreställningen om att
konstnärlig aktivitet är en förutsättning för att utveckla det som senare blommar ut
i en individuell omdömesförmåga. Som vi har sett fäster man, inom den Waldorfpedagogiska praktiken, stor vikt vid att utveckla barnets föreställningsvärld – som
en förberedande fas för det senare begreppsliga tänkandet. Barnets förhållande till
världen blir rikare om hon först får möjlighet att skapa levande (och individuella)
föreställningar om naturen, kulturen och historiska skeenden. Konstnärlig fostran
möjliggör, enligt denna uppfattning, att den växande individen, genom skapande
aktivitet och med hjälp av fantasins kraft, kan skapa levande föreställningar som
belyser fenomenens olika sidor. Om man försummar den konstnärliga aktiviteten
och i stället påskyndar den begreppsmässiga förståelsen så binder man, enligt Waldorfpedagogiken, barnets individuella utveckling till ett slags yttre tvång. Denna
föreställning hänger också ihop med att man skall undvika att barnen för tidigt
blir tvungen att skapa självständiga omdömen. Istället skall man före könsmognaden, inom pedagogiken, koncentrera sig på att samla på sig en rik föreställningsvärld för att sedan använda denna ”minnesskatt” i anslutning till den framväxande
egna omdömeskraften, till förmågan att kritisera. Den fria begreppsbildningen
som börjar framträda i tonåren förutsätter en rik föreställningsvärld och endast
på detta sätt fostrar vi barnen till egentlig frihet – genom att vänja dem vid en
självständig och aktiv begreppsbildning, att använda sig av sitt eget omdöme (se
Skinnari 1988a, 98).

445

Till grund för Waldorfpedagogikens föreställning om temperamenten ligger Hippokrates’ klassiska indelning mellan ett flegmatisk, sangvinisk, kolerisk och melankoliskt
temperament. I skolverksamheten låter man de olika temperamentgrupperna sitta nära
varandra så att de enskilda barnen ”slipas” i förhållande till andra barn med samma
temperament liksom också de olika ”temperamentgrupperna” påverkar varandra i en
utjämnande riktning. Samtidigt betonar Steiner att temperamenten inte skall betraktas
som någonting icke önskvärt utan snarare som en aspekt i individualiseringen: ”som
lärare är det absolut inte vår uppgift att betrakta de olika temperamenten som något
slag ’fel’ som vi bör bekämpa. Vi måste lära oss utröna vilket temperament det gäller
och ställa följande fråga: Hur skall vi behandla temperamentet så att vi med det uppnår
ett önskvärt livsmål, så att vi får ut det allra bästa av det och så att barnen med hjälp av
temperamentet uppnår sitt livsmål?” (Steiner 1987, 32).
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Vi kan se en progressiv utveckling där individualitetens sunda framväxt, enligt
Waldorfpedagogiken, förutsätter en konstnärlig och stödjande pedagogisk miljö.
Socialisering och individualisering är inte uteslutande så länge man betraktar
människan stadd i förändring. Människans väsen genomgår en metamorfos under
utvecklingen från barn till vuxen: De krafter som vid födelsen fram till skolåldern
i första hand formar människans fysiska organisation frigörs vid skolmognaden
och utvecklar sådana förmågor som är avgörande för barnets inlärning: uppkomsten av ett slags inre liv med mentala bilder och minnesförmåga. Vid könsmognaden börjar de grundläggande själsegenskaperna (tanke, känsla och vilja), som
tidigare varit integrerade i den fysiska utvecklingen och i föreställnings- och erfarenhetsvärldens utveckling alltmera att frigöra sig och möjliggör individen att
skapa omdömen och självständiga begrepp. Genom tänkandets aktivitet har vi
tillgång till världen på en högre nivå, där världen framträder genom lagbundenheter men också i form av moraliska ideal. Ur denna framväxande självständighet
har människan sedan möjlighet att allt mera handla så att vårt medvetna ”jag”
(vårt högre jag) utgör medelpunkten för våra handlingar. Detta högre ”jag” är
samma kraft som har realiserat den tidigare fysiska och själsliga utvecklingen och
nu framträder som ett självständigt ”jag”. Genom att stöda elevens självaktivitet
så realiserar man den progressiva framväxten av människans andliga kärna, vilket
är innebär att i växande utsträckning leva efter sina högre ideal (se Rawson &
Richter 2003, 15).446
5.4.1. Fostran till frihet
Waldorfpedagogikens nationella målbeskrivning och läroplan i Sverige från 1998
bär namnet En väg till frihet. I den norska läroplanen kan man läsa att Waldorfpedagogiken betonar att barnets individualitet är den egentliga källan till nyskapande och kreativitet.
Det individuella i varje barn förbinds med förmågan till moraliska handlingar och
personlig utveckling. Pedagogikens målsättning vill vara att skapa bästa möjliga
förutsättningar för att detta innersta och djupare sett heliga i alla människor skall
komma till sin rätt. Idealet om en uppfostran till frihet är därför helt centralt för
Waldorfskolorna (Kvalvaag 2004, 7).

446

Därför är det missvisande att utgå från att barnen skulle vara autonoma och enhetliga subjekt som blickar ut i världen liksom genom ett fönster. Vi är i världen men
världen är lika mycket i oss. Men om människan, enligt Waldorfpedagogiken, individualiseras på ett positivt sätt så upplever hon sig inte som en separat del från världen
utan tvärtom: Individualiseringen leder till en känsla av världens enhet som inte fjärmar människan från världen utan tvärtom bidra till att människan alltmer rotar sig
och intresserar sig för världens fenomen. För Waldorfpedagogikens del betyder detta
att det finns en stark betoning på föräldrarnas och lärarens ”naturliga” auktoritet som
en förutsättning för elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling – en utveckling
till en allt större grad av frihet.
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Waldorfpedagogikens syn på människans individuationsprocess förefaller fullt
förenlig med det frihetsbegrepp som den unga Steiner utvecklade. Människan
är inte determinerad till frihet. Människan måste fostras till frihet. Det är ett frihetsideal som människan har en möjlighet att bli medveten om och förverkliga i
sitt eget liv. Pedagogiken kan bidra till att beträda denna väg. Waldorfpedagogikens frihetsbegrepp måste därför läsas som ett yttersta mål, inte som en pedagogisk
metod. Det är ett frihetsideal som handlar om att stärka och utveckla den andliga
kärnan i varje enskilt barn. Vägen till frihet sker genom en pedagogisk harmonisering av det själslig-andliga och fysiska – som i sin tur, som vi har sett, är en
slags inkarnationsprocess som strävar efter att människan växer in i världen på ett
sådant sätt att hon, i allt större grad, kan förverkliga sig som en fri individualitet
(jfr Rawson & Richter 2003, 8). Den har därför betraktats som en konst att väcka
liv i något som finns förborgat (slumrande) i människan (jfr Skinnari 1988b, 5).
Trots att Waldorfskolorna utgår från en bestämd världsåskådning så är deras utgångspunkt att försöka erbjuda en fostran som leder till att människan är i stånd
att, i en ”positiv” frihet, skapa sin egen världsbild. Frihet är att omvårda det individuella i människan. Därför betraktar Waldorfanhängarna den moderna materialistiska världsbilden och människosynen som dogmatisk och reduktionistisk,
vilket leder till en misstro mot hela det moderna projektet.
Vi har konstaterat att Steiners tidiga tänkande följer en klassisk humanistisk
bildningsteoretisk tradition i sin strävan efter att återfinna en slags ”förlorad
identitet” ur den intellektualism (eller alienation) som han ansåg kännetecknar
den moderna västerländska kulturen. Människan måste återfinna en djupare relation till naturen och sin omvärld genom en slags inomvärldslig transformation.
I anslutning till Steiners tidiga tänkande har vi kunnat se att hans frihetsfilosofi
utmynnade i tanken på att frihet handlar om ett slags moraliskt skådande av det
ideella i verkligheten. Inom denna intuitiva kunskapsregion finns, enligt Steiner,
frihetens boning. Om människan utvecklar en förmåga att utföra handlingar utifrån en osjälvisk hängivelse, ”för handlingens egen skull”, så handlar hon utifrån
kärlek och kan uppleva verklig frihet i sina handlingar.
Waldorfpedagogikens frihetsbegrepp hänger därför nära samman med den
idealistiska synen på människans inneboende förmåga att, under utvecklingens
gång, transformera sina själsförmögenheter i ett led av Höherbildung der Menschheit. I Steiners tidiga tänkande såg vi att människans egentliga vilja uppkommer
i förhållande till människans individualitet – om människans individualitet kan
fördjupas till att uppleva världen i en mera intuitiv och helhetsmässig dimension
så orienterar sig också viljan i en ny riktning. Inom Waldorfpedagogiken stöder
sig denna frihetsfilosofi på den antroposofiska utvecklingsberättelsen där människan bebor tre olika riken: kroppen, själen och anden. Människans ”jag” är det
gravitationscentrum som människan ”själsliga” verksamhet löper igenom – hennes tänkande, känslor och vilja. Men inom ramen för människan individuationsprocess kan människans ”jag” frigöra sig från det omedelbara inflytande som
människans kropp och själsegenskaper har på jaget och istället handla omvänt så
att ”jaget”, med ett andligt ursprung, använder sig av kroppen och själen som instrument. Genom ”jaget” lever människan i det andliga (Rawson & Richter 2003,
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15). Den betydelsefulla roll pedagogiken har i denna individuationsprocess kommer fram i följande citat från Steiners pedagogiska föredrag:
Man kan väcka jagkänslan hos barnen på två sätt. Om man gör fel, då väcker det
just egoismen; om man gör rätt, då väcker det viljan till osjälviskhet, till att leva
förbunden med omvärlden (Steiner 1986, 67).

Närvarande i varje människa finns det, i likhet med den jungianska föreställningen,
en annan människa – en slags skugga. Men Steiner betonar att denna ”undermedvetna” människa också lever en strävan efter en ”högre människa” som svagt tonar
med i bakgrunden av människans medvetna liv. Människans vilja präglas därför ur
två olika riktningar. Jaget har en egoistisk sida som ser till sina egna behov, drifter
och instinkter. Men jaget kan också följa ett ”högre jag” som eftersträvar att realisera sig själv och därigenom också omvärldens behov. Men detta ”högre jag” kan
inte begripas som någonting som uppkommer ur samhällets sociala verksamhet.
Det flyter snarare in som en slags andlig originalitet – individualitet i en vidare bemärkelse. Människans individualitet, som alltså inte skall förväxlas med det pejorativa begreppet ”individualism”, betecknar det eviga (och andliga) väsendet som
är verksamt i människan. Det uttrycker sig som ett ”gåtfullt inre” som fostraren
genom sitt pedagogiska förhållande försöker realisera (se Dietz 2003, 25ff).
Waldorfpedagogiken förutsätter alltså att det finns ett individuellt andligt väsen
som är verksamt redan i det lilla barnet.447 Fostran utgör därför redan för början
en impuls till att stödja den uppvaknande självständighet som, i sin tur, har möjlighet att utvecklas i riktning mot ett djupare världssammanhang. Genom en sund
individualisering lär sig människan, enligt Steiner, att hitta sin plats i livet. Detta
för med sig, ur lärarens perspektiv, att det väsentliga pedagogiska mötet blir en
”samlevnad med barnet”. Läraren verkar därför inte bara med sina kunskaper eller färdigheter utan med hela sin individualitet (Dietz 2003, 34). Mot denna övergripande föreställning blir det också förståeligt att Waldorfpedagogiken betonar
vikten av att ha samma klasslärare genom hela den grundläggande utbildningen.
Inom ramen för Waldorfpedagogikens radikala individualisering följer åtminstone två alldeles särskilda krav för Waldorflärarnas vidkommande: Å ena sidan
måste man ständigt hålla undervisningen levande genom att inte utgå från färdiga
didaktiska metoder utan gestalta undervisningen genom sin egen personlighet. Å
andra sidan uppkommer kravet att stå i förbindelse med sina elever på ett sådant
sätt att man tränger djupare in ett ”själsligt” samarbete med sina elever (se Dietz
2003, 37). Dessa krav försöker läraren tillgodose genom olika former av ”inre arbete” – av både kollegiala studier och sammankomster samt meditativ verksam-
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Denna föreställning är, inom antroposofin, förbunden med föreställningen om att
den individuella människans andliga utveckling förlöper genom en reinkarnationsprocess och har en egen särskilda individualitet – en karma. Vissa esoteriska delar av
antroposofin har en uppenbar relation till det österländska tänkandet. Mot denna bakgrund är det inte överraskande att en del lärare i Waldorfskolan i England visar intresse
för buddhistisk filosofi (se Woods, Ashley & Woods 2005, 92).
291

het. Man kan därför säga att Waldorfskolornas radikala individualisering för med
sig ett mycket högt självbildningsideal för Waldorflärarnas vidkommande.448

*
Vi kan nu återkomma till den fråga som vi inledde hela detta kapitel med, d.v.s.
hur varje pedagogisk inriktning bygger på ideologiska antaganden. Vi är nu i stånd
att säga någonting om Waldorfpedagogikens normativa karaktär. Vi har kunnat
se att Waldorfpedagogikens alternativa rörelse, i förhållande till mera traditionella
skolformer, bygger på en mycket komplex teori om människans utvecklingsprocesser som i sin tur gör sig begriplig endast i förhållande till det utvidgade naturbegrepp som antroposofin företräder. Därför kan inte heller Waldorfpedagogikens
värdegrund direkt anknytas till något av de allmänpedagogiska fostransmål som
behandlades i kapitel 5.1. Men som detta kapitel påvisat innehåller Waldorfpedagogiken en mängd element som gör den nära besläktad med den progressiva pedagogik som Carr (1995) ställer i motsats till en konservativ pedagogik. Vi har också
sett den stora vikt Waldorfpedagogiken lägger vid elevernas individualisering, vid
sidan om elevernas socialisering och kunskapsfostran, i samma klassiska betydelse
som Egan (2005) behandlade begreppet. Och Waldorfpedagogiken innefattar på
ett säreget sätt alla fyra dimensioner i Englunds (1997) utbildningsfilosofiska karta, men på ett sätt som måste förstås i anslutning till den underliggande organiska
världsbilden. Det är därmed alldeles oumbärligt för förståelsen av Waldorfpedagogiken att fostransmålet ”om elevernas sunda och helhetsmässiga utveckling”
betraktas i förhållande till den monistiska ontologin som innefattar verksamma
själsliga och andliga utvecklingskrafter. Alla andra målsättningar kan egentligen
härledas från denna övergripande och mångbottnade utvecklingsberättelse. Waldorfpedagogiken erbjuder alltså en säregen pedagogisk monism i en tid när pedagogikens värdegrund kännetecknas av en pluralistisk värdeorientering. Att man
upplever denna pedagogik som mera normativ än andra pedagogiska riktningar
hänger ihop med den monistiska grundsynen. Waldorfpedagogikens verksamhetsformer och element motiveras med en och samma nästan ogenomskådliga
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Inom både antroposofin och Waldorfskolorna finns det ett mycket högt självbildningsideal. Lärarens självfostran spelar en väsentlig roll. Läraren är tvungen att verkligen utbilda sig till att förmå se olika nyanser och aspekter av barnens personlighet. Ett
sätt att fördjupa det pedagogiska förhållandet mellan lärare och elev består i en meditativ ”visualisering” av barnet: detta är en slags stilla reflexion över barnet som kan
erbjuda betydelsefulla insikter gällande det praktiska pedagogiska arbetet (se Woods,
Ashley & Woods 2005, 18). I slutändan bör läraren verka från drivkrafter som inte är
egoistiska utan snarare altruistiska och utgående från en vilja att verka i världen. Steiner
hänvisar hur det kosmologiska perspektivet som hans antroposofi står för ger en helt
annan utgångspunkt och vördnadsfullhet inför det växande barnet. Det gäller för läraren att leva sig in i den känsla och attityd där det från varje barn utgår förbindelser till
hela världen, där ”idén om världsalltet och dess sammanhang med människan övergår
i en känsla som helgar alla enskildheter i undervisningen” (Steiner 1981, 160–161).
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utvecklingsberättelse. Men om man inte kan tillerkänna världen en levande organisk enhet, i Steiners mening, så framstår också Waldorfpedagogikens ideal som
spekulativa (och normativa). Waldorfpedagogiken framträder som normativ i och
med att den liksom grundar sig på en ”metanarrativ” i en tid när de stora berättelsernas tid borde vara förbi. Utmärkande för den framväxande kritiska pedagogikens har varit att att frigöra pedagogiken från de ”stora berättelsernas” påtvingande makt, var sig det rör sig om religion, ekonomi eller politik.
Men vi har också sett att denna alternativa pedagogik bygger på ett konsekvent
utarbetat didaktiskt tänkande som tar sin utgångspunkt i en säregen monistisk
teori om människans utvecklingsprocesser. Waldorfpedagogiken innehåller också
en mängd pedagogiska lösningar som grundar sig i en högst optimistisk syn på
människans utvecklingsmöjligheter. Denna attityd kan, till stora delar, spåras tillbaka till Steiners tidiga vetenskaps- och kunskapsideal. Det finns inom Waldorfpedagogiken en högst romantisk drivkraft att betrakta människan utveckling som
en rörelse från en ursprunglig enhet, via splittring, mot en allt större mognad och
frihet. Människans olika sätt att vara i världen (fysiska, emotionella, kognitiva, sociala och andliga) står i denna utvecklingsberättelse i ett intimt förhållande till varandra. Mot bakgrund av vår läsning av Waldorfpedagogiken framträder det mest
karakteristiska övergripande elementet i hela den Waldorfpedagogiska didaktiken
i denna romantiska rörelse: människans sunda utveckling är en genomgående individualisering men denna individualisering bör ske på ett sådant sätt att man inte
förlorar kontakten med den helhet som människan alltid är en del av. Steiner hade
redan i sina unga år gett denna grundsyn en utpräglad filosofisk gestalt som dock
fick mycket lite gehör bland den samtida akademiska kulturen. Till grund för hans
frihetsfilosofiska orientering fanns den drivande kraft som, på väsentliga punkter,
flyter in i Waldorfpedagogikens mål och metoder: Människans sanna bestämmelse
är att att leva sig in i ”idéns gudomliga liv”, en tanke som inte alls var främmande
för romantiken.449 Det är en korsning, där det gudomliga och mänskliga försonas,
som alla människor har en möjlighet att finna vägen till.
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Det ligger därför nära till hands att se Friedrich Fröbels romantiska pedagogiska
idealism som nära besläktad med detta perspektiv. Fröbel säger ”[a]tt uppfostra är att
stödja och behandla människan som ett väsen som vaknar upp och blir medvetet om
sig självt som tänkande och förnimmande. Det är att forma henne till att medvetet och
självständigt ge uttryck för en ren oförfalskad bild av den inre lagen, det gudomliga. Att
uppfostra är att anvisa vägen och medlen till detta” (Fröbel 1995, § 2).
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6. Avslutande diskussion
Vi har gjort en ganska inträngande systematisk analys i Rudolf Steiners tidiga tänkande för att försöka avtäcka den Weltanschauung han avtecknar i sina tidiga skrifter. Vi har kunnat konstatera att Steiners tidiga filosofi samtidigt kan läsas som en
kunskapsteoretisk uppgörelse med både den nykantianska och vetenskaplig-materialistiska traditionen i hans samtid samtidigt som den innefattar en återupprättelse
av många föreställningar som var tongivande inom den romantiska naturfilosofin
och den klassiska bildningshumanismen. Mot bakgrund av arbetets inledande målsättningar kan vi också konstatera att denna världsåskådning, på många centrala
punkter, flyter in i Waldorfpedagogikens målsättningar och verksamhetformer –
inte minst i den organiska läroplanen, i den fenomenologiska attityden och i det
pedagogiska frihetsidealet.
Det kontroversiella och, framför allt ur vetenskapligt perspektiv, problematiska
med hela Waldorfpedagogiken – hur sympatiskt det än må vara i sin kritik mot likformighet, atomism och sekularisering – är den kosmologiska grund som Steiner står
på i sin antroposofi. Som Ullrich (2000) träffande skriver ligger antroposofins stora
paradox i att något som vanligtvis betraktas som ett mytologiskt och magiskt förhållande till verkligheten påstås vara vetenskap. Vissa aspekter av Steiners antroposofi
framträder för det moderna vetenskapliga förnuftet som en kvarleva av symboliska
och magiska analogier, som en rehabilitering av mytiskt tänkande och rituellt liv.
Det som gör den moderna, vetenskapligt orienterade, medborgaren konfunderad
i mötet med Waldorfpedagogiken är att de kunskapsteoretiska grunderna inte står
att finna i normalvetenskapens manualer utan i hisnande flätningar av ”kunskap
om högre världar”. Och det är svårt för många att tro att man, likt Steiner, kan röra
sig bland själsliga och andliga fenomen som en empirisk vetenskapsman för att bedriva vetenskap i en värld som är dold för de flesta. När pedagogiken härleds från
en esoterisk kunskapsregion kan man fråga sig huruvida Waldorflärare klarar av
utveckla sin egen pedagogisk-kritiska reflexion. Faran finns förstås att man blir en
verkställare av olika metoder utan att själv ha arbetat sig fram till en övertygelse om
huruvida just dessa metoder är adekvata. Läraren blir ett led i en process där sambandet mellan målen och metoderna inte är genomskådliga. Ur detta perspektiv kan
Steiners egen kritik mot den kantianska pliktetiken lätt slå tillbaka. Läraren i Waldorfskolor står därför inför en krävande uppgift: att arbeta sig fram till en frihet där
det antroposofiska perspektivet inte har en tvingande makt utan snarare framstår
som emancipatorisk och befriande. I vilken mån detta överhuvudtaget är möjligt är
givetvis inte en fråga vi kunnat ta ställning till inom ramen för detta arbete.
Drivkraften till det föreliggande arbetet har varit att en ”romantisk” läsning
av Steiner kanske kan bidra till att minska den klyfta som existerar mellan den
esoteriska Steiner och vår moderna vetenskapliga världsbild. Den ”romantiska”
Steiner intar en slags mellanposition mellan dessa poler. Waldorfpedagogikens
utvecklingsberättelse leder, som vi har sett, in i den antroposofiska människosynens labyrinter men frågan är ändå om inte de mera romantiska elementen i Waldorfskolorna är mest tillgängliga för den moderna människan och utgör källan till
det pedagogiska alternativet. Detta arbete har visat att det öppnar sig ett något an295

norlunda perspektiv genom att kontextualisera denna pedagogik till en romantisk
förståelsehorisont. Man kunde visserligen tänka sig att Waldorfskolorna använder
anspelningarna på Goethe och den klassiska bildningshumanismen som en slags
täckmantel för att legitimera den underliggande esoteriska antroposofin. Men
denna föreställning är alldeles för onyanserad. Istället kan man skönja en idéhistorisk tradition som via den romantiska föreställningsvärlden löper in den tidiga
Steiners tänkande och därifrån vidare till antroposofin och Waldorfpedagogiken.
Man kan knappast förstå denna idéhistoriska tradition utan det religiöst-andliga
arv som, i sin tur, var en drivande kraft för romantikens generation. Mot denna
bakgrund kan det framstå som något av ett skevt perspektiv att närma sig Waldorfskolorna endast genom antroposofins esoteriska systematik utan kännedom
om de underliggande idéhistoriska inslagen. Att endast koppla ihop Waldorfpedagogiken med antroposofins kosmologiska teorier är ett effektivt sätt att avskärma
den från vårt västerländska kulturella samtal. Det är knappast aå att man i denna
kosmologi finner de enda drivkrafterna till att detta pedagogiska alternativ överlevt hela 1900-talet och fortsätter att expandera in i 2000-talet.450
Vi skall avslutningsvis diskutera några synpunkter på varför Waldorfpedagogiken, trots sin otidsenliga romantisk-antroposofiska teoretiska underbyggnad, kan
tänkas vara ett attraktivt pedagogiskt alternativ för många i vår västerländska skolvärld.451 Det är klart att en empirisk undersökning på området skulle kunna öppna
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Min erfarenhet av att ha diskuterat med lärare i anslutning till Waldorfskolor är att
både kännedom och sympatier till den mångförgrenade antroposofiska världsbilden
varierar en hel del. Att ha en stark dragning till antroposofin förefaller inte vara någon
förutsättning för att man skall känna sig hemmastadd i denna pedagogik. Däremot har
alla som jag har diskuterat med på ett eller annat sätt lagt stor vikt vid att betrakta barnets utveckling organiskt och holistiskt.
451
Bland de skäl som både föräldrar och lärare i olika sammanhang har angett som
motiv för att de väljer Waldorfskola (som skolform eller arbetsplats) finner man bland
annat ett missnöje mot den statliga skolans selektion av elever genom vitsord och skalor, en kritik mot den det ensidiga betonandet av kognitiva inlärningen, ett motstånd
mot den byråkratiska likformigheten samt en brist på transparens i skolverksamheten
(se t.ex. Ullrich 2000; Carlgren 1986, Woods, Ashley & Woods 2005). Waldorfskolorna
grundas dessutom, av naturliga demografiska skäl, oftast i städer – mera sällan i byar
som byskolor. Detta gör att de ofta är ganska små och autonoma enheter i en omvärld där pedagogisk strömlinjeformning kan vara ganska långt driven. Samtliga Waldorfskolor som grundas uppkommer som ett resultat av medborgaraktivitet, dvs. de
grundas av en intressegrupp av föräldrar nedifrån upp. Varje Waldorfskola uppkommer därför väsentligen med ett ganska stort engagemang från föräldrar och närmiljön
i bagaget – ett engagemang som gör att de framstår som ett verkligt alternativ till den,
kanske till synes, mera opersonliga och institutionaliserade kommunala skolan. Därför kan Waldorfskolornas undervisningsgrupper, leksamma arbetsmiljö eller den goda
sammanhållningen bli drivkraften att välja denna pedagogiska riktning.
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intressanta vägar för denna diskussion.452 Men vi är nu i stånd att dra upp vissa
riktlinjer utgående från det föreliggande arbetet. Kan man spåra Waldorfpedagogikens överlevnadskraft och relativa popularitet i dess romantiska underbyggnad?
Vi har kunnat se att Waldorfpedagogiken in concreto erbjuder ett alternativ som
rör sig på väldigt olika plan – utifrån en speciell monistisk världsåskådning till
detaljerade praktiska verksamhetsmodeller. Vår analys av Steiners tidiga tänkande
ger oss anledning att sluta oss till att Waldorfpedagogiken i dagens samhälle erbjuder ett pedagogisk alternativ som, till väsentliga delar, kan relateras till Steiners
för-antroposofiska tänkande.

(a) Waldorfskolan som protest mot den instrumentella rationaliteten
Det uppmärksammades i anslutning till Goethes vetenskapsideal att den romantiska generationen representerade en kraftig kritik mot en naturvetenskaplig reduktionism. På ett motsvarande sätt kan man se Waldorfskolorna som en slags
protest mot att betrakta anpassningen mellan individ och samhälle utifrån en
instrumentell infallsvinkel. Den moderna civilisationen har, i effektivitetens och
den högre produktionens namn, framtvingat återkommande omvandlingar av
samhället och människornas livsstil. Ett utmärkande drag för det (sen)moderna
samhället är att den pedagogiska verksamheten ofta är nära lierad med samhällets ekonomiska rationalitetstänkande. I denna pakt finns det drag som påminner
om den tidiga upplysningens tilltro till den sociala ingenjörskonstens lösningar
på samhälleliga problem. Man använder sig av olika mätbara resultat som underlag till politiska beslut där människans inlärning och utveckling reduceras till
någonting som uppträder som givna fakta men utmejslad från en större helhet.
För att tala med Habermas handlar det om att ett tekniskt kunskapsintresse (systemvärlden) ”kolonialiserar” vår livsvärld. Protesten mot denna instrumentella
rationalitet är, i mångt och mycket, en vitalisering av precis samma sak som den
romantiska generationen försvarade.
När man riktar uppmärksamheten mot Waldorfskolans didaktik och hela
dess organisation finner man många drag som gör att den framstår som en slags
proteströrelse. Den syn på individualisering och frihet som ligger till grund för
Waldorfpedagogikens utvecklingsberättelse är oförenlig med en stor del av den
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En omfattande empirisk studie av olika aspekter gällande Waldorfpedagogiken i
Sverige har nyligen genomförts under ledning av professor Bo Dahlin vid Karlstads
universitet (Dahlin & al 2006). Jag tar inte i detta sammanhang ställning till dessa
forskningsresultat utan erbjuder snarare några teoretiska infallsvinklar som faller sig
naturliga ur det perspektiv som detta arbete representerar.
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utbildningsmässiga institutionalisering som präglar vårt samhälle.453 Den organiska läroplanen gör att Waldorfpedagogiken undflyr alla försök till formalisering
och homogenisering. En levande pedagogik kan, enligt Waldorfpedagogiken, inte
ta sin utgångspunkt i samhällets produktionstekniska behov. Enligt Waldorfpedagogiken står skolan på bästa sätt i samhällets tjänst om den grundar sin verksamhet i individens mera djupliggande behov. Därför är grundförutsättningen för
denna pedagogik ett övervinnande av den moderna materialistiska världsbilden.
Det kommer an på att se människans utveckling i ett betydligt större sammanhang
än vad vanligtvis är fallet. Waldorfskolornas försök att levandegöra pedagogiken
kan framstå som ett tappert försök att bevara något av människans värdighet i ett
klimat där pedagogiken riskerar att förvandlas till en teknisk angelägenhet. Att
pedagogiken och tekniken talar utifrån samma unisona perspektiv är endast möjlig i en objektiverad värld. Inom vår västerländska skolvärld, där alternativen inte
alltid är så många, utgör Waldorfpedagogiken därför en enträgen kritiker mot den
instrumentella rationaliteten och en slags återupprättelse av ett icke-tekniskt förhållningssätt till människans mångbottnade utvecklingsprocesser. Den erbjuder
ett alternativ som pulserar av den klassiska bildningshumanismens krav på individualitetens egenvärde och frihet.

(b) Pedagogiken som konst – mot en utvidgad och kvalitativ kunskapssyn
Vi har bekantat oss med en föreställningsvärld som placerar pedagogiken i nära
relation till konstnärlig verksamhet. Waldorfläraren skall leda eleven till rörliga och levande begrepp med hjälp av en slags utvidgad fenomenologisk attityd. Läraren måste därför uppmärksamma en mängd kvalitativa processer som
vår moderna kultur tenderar att förbise. Utsgångspunkten är att den moderna
människan utvecklar sina förmågor alltför ensidigt, att den moderna pedagogiken har förlorat kontakten med människans skapande grundnatur. När Steiner
i sina pedagogiska föreläsningar hänvisar till den allmänt utbredda intellektualismen i sin samtid så avser han en ensidighet i kulturella utvecklingen, en slags
”fix idé” att hålla sig till det intellektuella inom alla livets områden (se Steiner
1994, 12–14). Waldorfskolornas didaktik kan därför förstås som ett försök att,
i större grad än den rådande kulturen, fästa vikt vid en mångsidig utveckling
där tanke, känsla och vilja integreras till en helhet. Den följer på denna punkt
egentligen en tradition, från Spinoza in i romantiken, där man betonar att alla
väsentliga framsteg i människans liv äger rum i en tillvaro som präglas av känslor.

453

Som vi har konstaterat var Waldorfskolornas tillkomst nära förknippad med en politisk ideologi som strävade efter att betrakta skolan som, i väsentlig grad, en autonom
kulturbärande institution i förhållande till näringslivet och staten. Denna autonoma
ställning har präglat Waldorfskolorna fram till denna dag. Waldorfskolorna har inte
gett upp eller, väsentligen, modifierat sina läroplansgrunder utan följer de grundlinjer
som Rudolf Steiner, första gången, stakade ut inför den första Waldorfskolans tillkomst
år 1919. Dock förefaller det som Waldorfskolorna i många fall måste kompromissa för
att tillgodose både de nationella utbildningsmålsättningarna och den egna läroplanen.

298

Ett värdeorienterat liv förutsätter att människans tänkande grundas i hennes känslor och upplevelser. Genom att aktivera människan känsloliv stimuleras också
människans sunda viljeformation. Waldorfpedagogiken erbjuder därmed ett utvidgat perspektiv på vad människan är – och ett alternativ till den moderna naturalistiska uppfattningen som tenderar att separera förnuft, känsla och vilja från
varandra.
Det är också viktigt att poängtera att Waldorfskolornas konstnärliga perspektiv
på pedagogiken också hänger samman med den ”perspektivistiska” eller pluralistiska kunskapssyn som odlas i Waldorfskolorna.454 Med detta avses den strävan
att försöka uppmuntra elevernas intresse att utforska världen på ett sätt som är
förankrat i en personlig upplevelse av sammanhang. Olika, personliga och ideologiska, perspektiv är skilda sätt att se på världen som alla äger ett visst berättigande.
Därför handlar kunskapsprocessen inte i slutändan om en bestämd uppsättning
sanna teorier eller fakta om hur världen är beskaffad. Snarare betonas en pedagogisk strävan att finna barnet tillrätta med att lära sig bebo världen ur ett så mångsidigt perspektiv som möjligt – med både en vilja att lära sig mera om världen och
en vilja att förändra världen. Den starka betoningen på konstnärlig verksamhet
i anslutning till kunskapsutvecklingen har som uppgift att stimulera och väcka
elevernas själskrafter. Självinsikt och insikt om världen går hand i hand. För Waldorfpedagogikens del handlar det om att i större grad än vad vanligen är fallet
fästa uppmärksamheten vid elevernas förhållande till världen med hjälp av myter,
berättelser, konst och vetenskap – på olika sätt i olika stadier av utvecklingen. Det
finns element inom denna pedagogik som kan förefalla främmande och avlägset. Men detta behöver inte tolkas som ett utträde ur verkligheten. Tvärtom kan
det, likt en romantisk förståelsehorisont, också betraktas som en undersökning av
verklighetens gränser – eller som vi tidigare nämnt, en rehabilitering av det som
hamnar utanför vetenskapens reducerande analys. Waldorfpedagogikens konstnärliga orientering och kvalitativa kunskapssyn kan endast förstås i förhållande till
den utvidgade betydelse som, det något pedagogiskt slitna, begreppet ”fostra hela
människan” har i denna alternativa pedagogik.

(c) Det ekologiska imperativet
På basen av de tidigare analyserna torde det stå klart att den enhetspedagogik som
Waldorfskolorna företräder har en alldeles särskild ekologisk bärvidd. Den ekologiska livshållningen spelar en viktig roll i hela den livsstil som Waldorfskolorna
representerar. Biodynamiskt jordbruk, alternativ läkekonst och andra holistiska
454

Denna perspektivism får en alldeles speciell utformning i antroposofin. Det är någonting mycket karakteristiskt i antroposofin att betona det relativa berättigandet i
en rad olika världsåskådningar. Enligt Steiners synsätt finns det sanning i idealismen,
materialismen, empirismen o.s.v. likaväl som det finns en sanning hos en Fichte, en
Herbart, en Marx m.fl. Hans strävan var därför att försöka nå fram till en helhetssyn
med fullt erkännande av de i varje enskilt fall berättigade aspekterna och intellektuella
ståndpunkterna – och ändå undvika synkretism. En slags ”mångfald i enheten” (se
Hemleben 1975, 72).
299

praxisformer är nära förknippade med Waldorfpedagogikens värderingar. En
underliggande drivkraft, som framspringer redan ur Steiners tidiga tänkande, är
föreställningen om att den moderna människan tenderar att stå i ett alienerat förhållande till naturen. Denna alienation tar sig ett dualistiskt uttryck: Å ena sidan
orienterar vi oss till naturen atomistiskt, med en distanserande attityd, som ett
konglomerat av fysikaliska, kemiska och biologiska processer som kan härledas
från mera grundläggande naturlagar och mekanismer. Naturen är en slags mekanism som människan blir allt bättre på att genomskåda. Med denna makt över
naturen förfogar vi också över olika tekniker att använda naturen som en resurs.
Å andra sidan förhåller vi oss till naturen som en rekreationsort i det att vi kan
uppleva estetisk njutning av att vandra längs med en bergsstig eller paddla mellan
skärgårdens holmar. Men de känslor som naturen väcker hos betraktas vanligen
i en subjektiv dimension. Dessa känslor har ingenting att göra med kunskap om
naturen. Goethe kan betraktas som oöverträffad i vetenskapens historia i försöken
att skapa och upprätthålla en balans mellan den analytiskt kontrollerande (objektiva) och hängivet receptiva (subjektiva) förhållandet till naturen.455
I vår västerländska kulturkrets kan man skönja många olika naturbegrepp, olika förhållningssätt till det vi kalla för natur.456 Men det finns någonting i hela den
anti-reduktionistiska riktning som Waldorfskolorna representerar som är kongenialt med en särskild form av ekologiskt tänkande som, i sin tur, grundar sig i ett
”utvidgat” naturbegrepp. Arne Naess skriver i sin bok Ekologi, samhälle och livsstil
att
[n]aturbegreppen för ett ekologiskt tänkande måste vara sådana där människorna
och deras samhällen utgör äkta delar av naturen, intimt förbundna med och beroende av omgivningarna, nära och fjärran. Vidare måste det förhålla sig så, att inte
allt själsligt, skapande och ändamålsenligt försvinner från naturen. Man får inte
definiera naturen på så sätt att värdet är något man åsätter naturen utifrån (Naess
1981, 53).

I Waldorfskolornas enhetspedagogik finner vi denna utgångspunkt genom den
kraftiga betoningen på naturen som en enhetlig och levande process. Naturen erbjuder människan en möjlighet att utveckla sina känslor och sin delaktighet i en
större helhet. Inom undervisningen betonas därför en attityd till naturen som ett
levande helt, ett positivt sammanhang som människan är en del av. I den monistiska världsåskådning som ligger till grund för Waldorfskolornas naturuppfattning finns det också tydliga band till det som James Lovelock under 1970-talet
kom att utveckla som en hypotes om naturen som en slags levande organism:
jorden som Gaia efter jordgudinnan i den grekiska mytologin. Föreställningen om
naturen som Gaia utgår från att det råder en jämvikt och enhetlighet i hela naturen; där atmosfären, haven, jordytan och naturens olika arter är en del av en och
455

jfr Dahlin (2002b, 195) i anslutning till hans argumentering för en mera fenomenologiskt orienterad didaktik i naturvetenskapsämnen.
456
Arne Naess gör en åtskillnad mellan nio olika användningsmöjligheter av begreppet
”natur” (se Naess 1981, 49–53)
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samma självreglerande process som är till fördel för livet som helhet. Människan
är en del av denna dynamiska process och skall sträva efter att leva i jämvikt med
den levande naturens villkor. Filosofiska och kunskapsteoretiska grunder för föreställningen om naturen som en slags organism såddes i den naturfilosofiska traditionen.457 Man kan därför se en del moderna ekologiska rörelser som fortsättningar på den romantiska kritiken. Också Waldorfskolorna förvaltar vidare detta arv
där en ekologisk grundattityd är integrerad i skolans didaktik – en ekologi med
tydliga romantiska undertoner.

(d) Waldorfpedagogiken och människans andliga grundbehov
Man kan ytterligare betrakta Waldorfpedagogiken som en rörelse som bygger på
en ontologi där man tillgodoser människans ”andliga behov”. Vi har kunnat se
att Waldorfpedagogiken i sin utvecklingsberättelse betonar den klassiska synen på
människan som kropp, själ och ande. Utgångspunkten är att människans själsligandliga behov, i en tid av sekularisering och tekniska framsteg, inte utplånats utan
människan måste fortsättningsvis konfronteras med olika former av existentiella
frågor: om meningsfullhet i hennes livsbana, om ett autentiskt förhållande till sin
omvärld och till naturen. Det kan handla om föreställningar om vilken roll människans omedvetna eller t.o.m. upplevelsen av det heliga har i människans livsvärld. C. G. Jung (1961, 226–254) betraktade det framväxande andliga intresset
under början av 1900-talet som en form av psykisk energi som inte längre fick
utlopp inom den traditionella religionens föråldrade former. Jung betraktade både
sin egen analytiska psykologi, liksom Steiners Geisteswissenschaft, som en strävan
att ersätta den traditionella religionens förstelnade dogmer till ett levande förhållande med människans andliga behov. Den moderna människan vänder, enligt
Jung, sin uppmärksamhet mot de omedvetna regionerna i sitt eget psyke för att
ersätta det tomrum som den traditionella religionens inte längre lyckas förvalta.
Att dessa strömningar formulerar sig själva med hjälp av vetenskapliga begrepp
skall inte, enligt Jung, ses som en skenbild eller karikatyr av verklig vetenskap. De
är snarare ett uttryck av den moderna människans motvilja för den traditionella
religionens dogmatiska postulat. Denna moderna människan tillskriver andlighet en reell verklighet endast i den mån han kan uppleva den själv.458 Men detta
förutsätter att man inte förnekar det omedvetnas existens. Människans verkliga
individuation förutsätter att genomskåda hur det omedvetna genomtränger det
457

Mest berömd är Schellings begrepp om en Weltseele som betecknade världens monistiska grundstruktur. Från detta utvecklades förställningen att människan som ett
tänkande subjekt kan inte betraktas som avskild från naturen i och med att subjektet
själv är en del av naturen (jfr Bowie 1993, 31).
458
Jung ser sin egen analytiska psykologiska strävan som ett led i samma process – den
moderna människans strävan att påvisa att vårt intellektualistiska medvetna liv är endast en del av en större helhet, ett kollektivt omedvetet. Jung betraktar sin egen psykologi, liksom Steiners Geisteswissenschaft, som innerligt besläktade med gnosticismen.
Jung menar därför att det existerar en mytologisk kontinuitet från gnosticismen, som
den tidiga kristendomen bekämpade för sin egen existens, via medeltidens alkemiska
föreställningsvärld som löper in i vår egen tid (se Pietikäinen 1999, 136–138).
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medvetna.459 Den spanska filosofen Eugenio Trias (2003) hänvisar till detta djuppsykologiska behov i det att han förknippar moderniteten med en slags glömska
där vi försöker tränga bort detta obekväma andliga behov ur vetenskapens sfär.
För Trias framträder vår tidsålder som en förborgandets tidsålder.460
Vi har kunnat konstatera att Steiners tidiga tänkande grundar sig på en strävan
att försöka beskriva människan som mera sammanlänkad med världen än vad den
moderna vetenskapen låter påskina. Waldorfpedagogiken (liksom Steiners tidiga
tänkande) kan ses som ett led i att försöka förena människans kunskapssträvan
med en föreställning om människans andliga tillväxt. Denna andliga tillväxt handlar om en utvidgad förståelse av människan och hennes förhållande till kosmos.
Men trots det otidsenliga att i dag sammanlänka det andliga och vetenskapen till
en andevetenskap så kan man framhävda att det finns ett element, gällande den
unga Steiners begrepp om det andliga, som har återkommit inom en postmodern referensram, nämligen en strävan att tolka det gudomliga eller heliga på ett
icke-dualistiskt sätt (jfr Svenungsson 2003). Människan ställs inte, enligt Steiner,
inför en moralisk och metafysisk världsordning som hon måste underkasta sig i
sin orientering mot det goda livet. Snarare upprättar den unga Steiner en slags
naturfilosofisk gudomlighet som bevarar sin gudomlighet i kraft av att, i en viss
mening, vara bortom metafysiken. Människan kan, enligt Steiner, närma sig den
andliga dimensionen i denna värld, inte bortom den. Det kommer inte an på att
söka en ”förborgad” Gud bakom fenomenen utan på att gripa tag i det gudomliga i dess olika metamorfoser inom naturen (GA 6, 91). För den unga Steiner är
frihet och ande två aspekter av samma sak: Varje människa kan potentiellt uppgå
i världen på ett sätt där man realiserar rent ideala impulser – på ett sätt där människans motsättning till världen upphör. I en tidsålder av en växande pluralism
inom andlighetens område erbjuder Waldorfskolornas specifika form av andlighet ett alternativ – en andlighet som är naturtillvänd och inbäddad i en pedagogisk
utvecklingsberättelse.

*
Denna avhandling har sin upprinnelse i en nyfikenhet om hurdana idéhistoriska
perspektiv som går att finna bakom de gängse beskrivningarna av Waldorfpedagogikens teori och praktik. För att komma åt dessa idéhistoriska influenser tedde det

459

Den omedvetna delen av Självet betecknade Jung som ett slags alter ego, vår ”skugga”. För Jung framträdde ”mannen utan skugga” som den är den statistiskt vanligaste
människotypen, en person som tror sig vara bara det han behagar känna till om sig
själv. Varken den religiösa eller den vetenskapligt inriktade människan utgör något
undantag (Jung 1995, 360–361).
460
Trias (2003, 35) menar att modernitetens glömska äger rum i förhållande det heliga, det religiösa. Vår moderna tidsålder kan inte oskadliggöra, än mindre utplåna
det heliga. Däremot har vi bortträngt denna region av tillvaron vilket leder till att ”det
kvarstår i det kulturellt och historiskt omedvetna; och liksom allt bortträngt har det en
benägenhet att komma tillbaka, om än i avig form”.
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sig naturligt att rikta uppmärksamheten mot Rudolf Steiners tidiga tänkande som
ännu inte genomsyrats av en antroposofisk begreppsapparatur. Detta visade sig vara
ett tänkande som är både rikt på olika uppslag men svårtillgänligt på grund av sin
säregna tankeriktning. Det är troligt att avhandlingen hade fått en något annorlunda struktur om författaren, med de förvarvade kunskaperna under processens gång,
skulle skriva om den. I en självkritisk och retrospektiv blick framstår det som om
avhandlingens struktur och innehåll påverkades i stor grad av att författaren hade
en ganska blygsam förhandsförståelse för det rika idéhistoriska arv som den tidiga
Steiner stod i dialog med: inte minst gällande den tyska idealismen och romantiken.
Det finns därför teman som återkommer åtskilliga gånger ur olika synvinklar. Med
en större förhandsförståelse skulle det varit möjligt att strama åt helheten.
Det visade sig också att den tidiga Steiner, trots sin ansenliga produktivitet,
ganska sällan gick in i detaljerade och systematiska filosofiska analyser utan istället höll sig på en ganska övergripande diskussion om vetenskapens, kunskapens
och frihetens natur. Detta medförde vissa svårigheter i valet om vad som i sammanhanget var relevant. På det stora hela kan man säga att avhandlingens utformning dikterades av ett försök att följa impulser och riktningar som dök upp
i Steiners tidiga alster. Den idéhistoriska kontextualiseringen tog, med andra ord,
sina impulser från Steiners egna texter. Med det är uppenbart att annorlunda val
varit möjliga. Man kunde ha kontextualiserat Steiners tidiga tänkande, i en mycket
större grad, i förhållande till moderna kunskapsteoretiska och filosofiska teorier.
Det idéhistoriska perspektivet skulle då ha ersatts av ett mera allmänfilosofiskt
perspektiv. Detta gäller även de pedagogiska avsnitten.
Man kunde också med intressanta resultat som följd ha behandlat de nyplatonska och gnostiska elementen i Steiners tidiga tänkande vilket dock ha förutsatt
en förtrogenhet med dessa religiösa traditioner. Faktum är ändå att Steiner själv
var väldigt återhållsam i att relatera sin egen tankeriktning till religiösa tanketraditioner före sekelskiftet 1900. I stället var han mån om att artikulera en monistisk
världsåskådning som, ur ett idéhistoriskt perspektiv, har omisskänliga likheter med
romantikens Naturphilosophie. Och på ett spännande sätt flyter denna världsåskådning in i Waldorpedagogikens målsättningar och verksamhet. I dag, år 2007, har vi
alltså en möjlighet att placera våra barn i skolor som, förmodligen i större utsträckning än någon annan skolform, för vidare ett alldeles speciellt romantiskt arv.
Från det perspektiv som denna avhandling intagit öppnar sig också utsikter mot
framtida forskning och perspektiv för pedagogikens vidkommande. Vi har i olika
sammanhang i kapitel 5 antytt ett släktskap mellan Waldorfpedagogiken och Friedrich Fröbels (1782–1852) pedagogiska teorier. Fröbel, Kindergartens grundare, var
verksam under 1800-talets första hälft och influerades ingående av den romantiska
naturfilosofins enhetslära. Fröbels pedagogiska skrifter är idag mycket svårtillgängliga på grund av just på grund av dessa romantiska och världsåskådningsmässiga
element. Men ur den pedagogiska idéhistoriens perspektiv vore det fruktbart och
intressant att jämföra Fröbels pedagogiska teorier med Waldorfpedagogiken. Båda
vilar på en nära besläktad grundåskådning, en tydlig gemenskap i idéer.
Andra uppslag för vidare forskning öppnar sig från ett mera emipriskt håll.
Som vi tidigare konstaterade står läraren i Waldorfskolor inför en krävande uppgift i att kunna arbeta utgående från en alternativ världsåskådning och utanför den
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pedagogiska vetenskapens ”mainstream”. Den intressanta frågan är då på vilket
sätt Waldorflärare upplever det romantiska och antroposofiska perspektivet. Steiner är visserligen mån om att poängtera att man inte skall anamma hans antroposofiska teorier kritiklöst utan de skall prövas i praktiken. Men ur detta möte, i
korselden mellan Waldorfskolans teori och praktik, måste det finnas otaliga intressanta berättelser och kollisioner. På hurdana olika sätt upplever och hanterar
Waldorflärare de mångbottnade livsåskådningsmässiga elementen i sin praktiska
verksamhet? Hur normativ upplevs den pedagogiska grundsyn som Steiner själv
formulerade? Hurdana svårigheter möter man i att leva upp till Waldorfskolans
pedagogiska ideal? Kan man måhända upptäcka att det finns olika typer av lärare:
”romantiska” lärare och ”antroposofiska” lärare?
Ytterligare perspektiv för vidare forskning följer på ett naturligt sätt från de fyra
perspektiv som skisserades upp tidigare: kritik mot pedagogisk instrumentalism,
pedagogiken som konst, fostran till ekologisk livshållning och föreställningar om
människans andliga grundbehov. De är alla olika aspekter som kännetecknar den
Waldorfpedagogiska teorin och praktiken men måste förstås i det vidare sammanhang som antroposofin står för. De är dock frågor som inte är mindre aktuella idag
än för nästan 90 år sedan när den första Waldorfskolan såg dagens ljus. Det är vår
övertygelse att empirisk forskning som tar fasta på dessa värdegrunder i förhållande till Waldorfpedagogikens praktik vore värdefulla för att möjliggöra en bredare
diskussion kring Waldorfpedagogikens roll i det moderna samhället.
I dagens västerländska pluralistiska samhälle är det inte sannolikt att Waldorfskolorna håller på att utrotas, likt ett utdöende pedagogiskt släkte. De verkar
snarare hela tiden öka i antal. Men det förefaller, trots allt, som om de lever ett
ganska isolerat pedagogiskt liv i förhållande till samhället i stort. Detta hänger delvis samman med att det finns ganska lite öppen och nyanserad diskussion kring de
ontologiska, kunskapsteoretiska och axiologiska förutsättningarna för denna impuls. Denna avhandling har försökt tillgodose detta behov genom att peka på hur
Rudolf Steiners tidiga naturfilosofiska orientering verkar som en bakomliggande
filosofisk idétradition för Waldorfskolornas alternativa syn på pedagogikens mål
och metoder. I hurdan jordmån detta företag har såtts i får framtiden utvisa.
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