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Skjervheim og kritikken av objektivismen 
Skjervheim-forelesning 1997 

Dag Østerberg 

Hans Skjervheim angrep i sin magistergradsavhandling 
"objektivismen" ved "studiet av mennesket" og samfunnslivet." 
Objektivisme"-uttrykket hadde han fra Husserl, som brukte det til å 
betegne det å oppfatte eller behandle alt i verden som objekter. Men 
det å være objekt er bare én måte å være på, det finnes andre 
væremåter, som Husserl vil beskrive, eller beskrive på nytt, gjennom 
sin fenomenologiske filosofi. 

Skjervheim tar opp tråden fra fenomenologien og lignende tanke-
retninger. Vitenskapene om mennesket – psykologien, sosiologien, 
sosialantropologien, pedagogikken – kan ikke legge til grunn at våre 
følelser og tankevirksomhet, våre handlinger og øvrige atferd er 
objektiv i ordets strenge forstand – dvs. at de fremviser objektets 
egenskaper. Objekt – ob-iectum – er det som står overfor oss som noe 
annet enn oss selv, noe med gitte egenskaper, som data (for data er jo 
det gitte), og som er i stillstand eller forandring utfra påvirkning 
utenfra, "ytre krefter", eller uforanderlige lover som selv er objektive, 
har objektets egenskaper. 
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Vitenskapene om mennesket handler ikke om objekter. Den som 
studerer mennesker undersøker ikke noe annet enn seg selv, men 
medmennesker; undersøker ikke noe med gitte egenskaper, for alle 
mennesker har ubestemte muligheter i seg; undersøker ikke noe som 
bare beveges utenfra, for mennesker kan forandre seg av seg selv, 
overskride alt ved seg som er objektivt, fornye seg. 

Å betrakte andre mennesker objektivt, som objekter, er å objektivere 
dem. Skjervheim gir eksempler på det, man forstår ikke andre, men 
forklarer deres holdninger og standpunkter utfra – f.eks. – deres 
sosiale bakgrunn, eller familieforhold, eller kroppsbygning: Disse 
objektive saksforhold, tenker objektivistene, har forårsaket disse 
holdninger og standpunkter. Den som gjennomført inntar det objektive 
synspunkt overfor andre mennesker, vil ikke lenger oppleve andre 
som appell eller krav om forståelse, tilslutning, medfølelse, men som 
objekter som inngår i objektive forløp, om det så var en 
bevissthetsstrøm, hvor tanker og minner flyter som rekved og 
planterester i en elv. Slik forholder vi oss iblant, sier Skjervheim, 
overfor mennesker som oppfører seg så merkelig at vi ikke skjønner 
noe som helst, uten at vi av den grunn behøver være objektivister. 
Objektivismen forholder seg slik bestandig; det betyr at andre 
mennesker blir grunnleggende fremmed for en; man fremmedgjør 
dem, eller seg selv i forhold til dem. Denne fremmedgjøring skjer i 
vitenskapens tjeneste; men den vil ikke gavne noe. Siden mennesket 
ikke er noe objekt, vil heller ingen objektiv psykologi og 
samfunnsvitenskap kunne oppstå, bare en særegen væremåte overfor 
andre – nemlig den objektiverende, fremmedgjørende, som har brutt 
med kommunikasjonen og samhørigheten. Eller også: Den 
objektiverende psykolog, pedagog, sosiolog prøver å gjøre seg til en 
utenforstående, en tilskuer; men det er en feiltagelse og en 
misforståelse, siden alle er deltagere i samfunnslivet, å være i rollen 
som tilskuer er bare en måte å delta på, tilskueren er nærmest en 
motstrebende deltaker. Tilskuerens menneskekunnskap har sin 
gyldighet, men bare ved å omfattes av en omfattende, deltagende 
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forståelse. Hvis ikke, er tilskuerens tilsiktet objektive og 
objektiverende virksomhet fra grunnen av forfeilet. 

Hvis, altså mennesket ikke er objekt, er det vel fordi det er subjekt? 
Angrepet på objektivismen går vel sammen med gjenreisningen av 
subjektet og subjektiviteten? Også Skjervheim siterer Kierkegaards 
kjente ord om at "subjektiviteten er sannheten". Men her bør man 
tenke seg om to ganger: Om mennesket ikke er objekt, kan det være 
fordi det er subjekt, men også fordi det er prosjekt. Slik er det hos den 
eksistensfilosofen Skjervheim kjente seg nærmest på den tiden, 
nemlig Heidegger. Heidegger vil overhodet ikke forsvare subjektet 
mot tidens objektivisme, ikke jeg´et mot å behandles som objekt, ikke 
inderligheten overfor utvendig livsførsel, henfallen til objekter, ikke 
det humane mot objektiv vitenskap. Istedet vil han vise at det han etter 
Kierkegaard og Jaspers kaller eksistens, er både prosjektil og prosjekt: 
Likesom kastet ut på verdens scene er eksistensen overgitt til 
omgivelsenes bekymringsvekkende tilstand, som forventer svar. 
Eksistensen gjør utkast til handling, den prosjekterer en mulig fremtid. 
Prosjektets tidserfaring er ikke klokkens objektive tid, men 
eksistensiell tid, dvs. en tid som viser tilbake, først til vår så å si 
prosjektuelle væremåte, og i neste omgang til det som ligger tilgrunn 
for all bekymring og omsorg, altså angsten og friheten, som atter viser 
tilbake til det mest uavklarte av alle spørsmål, meningen overhode 
med at noe er. 

På den tiden Skjervheim skrev sin objektivisme-avhandling var 
Heidegger i full virksomhet, og utga en rekke større og mindre skrifter 
som samtlige økte avstanden til subjektfilosofien. Ikke subjektet, 
menneskets, humanitetens verden var hans emne, men språket; det 
gjaldt å få språket til å åpenbare sin sannhet, å lytte til språkets tale, 
siden språket, som han sa, var "værens bolig". Humanismens verden 
av dannelse er for Heidegger bare motstykket til teknikkens objekt-
gjøring av alt og alle; såvel humanisme og teknikk fører tanken vill. 
Skjervheim var mottagelig for denne tenkning, han satte som motto 
for sin avhandling et Heidegger-sitat som fremhever at mennesket er 
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et språklig vesen, et talende vesen, språket alene gjør det som er, 
tilgjengelig for oss. Skjervheim ville altså i 1957 fremstå under 
Heideggers fane, selv om det, som han senere skrev, var for å épater le 
bourgeois, bryte det tankeforbudet som den gangen rådde ved Oslo-
universitetets filosofiske institutt mot å befatte seg med 
eksistensfilosofi overhodet, og særlig Heidegger. Så andre-orientert og 
uselvstendig var nok ikke Skjervheim at han bare skiltet med 
Heidegger for å trasse, det var alvorlig ment. Men Heidegger-sitatet 
var ikke helt dekkende for Skjervheims standpunkt.  For under 
avhandlingens angrep på objektivismen trekker han til støtte for sin 
oppfatning inn arbeider av mindre ytterliggående tenkere, den 
fenomenologiske filosofiens grunnlegger selv, Husserl, og også en 
tenker som Cassirer, som utgikk fra den nykantianske 
Marburgerskolen, og dermed fra en art humanistisk subjekt-objekt-
tenkning som eksistensfilosofien nettopp ville overvinne. 

Når Cassirer vil gjendrive objektivismen innen "studiet av mennesket" 
skjer det ikke ved å påkalle menneskets eksistensielle angst eller 
språket som, ikke informasjonsmedium, men værens bolig, eller 
minne om at mennesket er værens hyrde. Det skjer på en mye mer 
lettfattelig måte, ved å henlede oppmerksomheten på det 
menneskelige uttrykk som noe opprinnelig. Når mennesket ikke er 
objekt for mennesket, er det fordi vi fra første stund oppfatter 
uttrykket hos andre, menneskekroppen er et uttrykksfelt. Og uttrykket 
opphever skillet mellom kroppen som noe ytre og objektivt, og sinnet 
som noe indre og subjektivt. Subjektet objektiverer seg gjennom 
kroppen, og i neste omgang, gjennom den "objektive ånd", dvs. alle 
kulturelle frembringelser som omgir det. Dermed er også kulturen et 
uttrykksfelt for menneskers streben, hensikter og handlinger, 
skjønnhetstrang, vitebegjær. Kulturen, gjennomtrengt av symboler, er 
en symbolsk form. Det er også det psykologiske uttrykket hos 
mennesket, hvor kropp og sinn utgjør "en symbolsk relasjon, som 
Cassirer sier, som ikke kan omtolkes til forholdet mellom ting. Denne 
symbolske relasjon er også innstilt på meddelelse, kommunikasjon, og 
dette gjelder også alle kulturelle verker. De er ikke avsluttede, med en 
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betydning fastlagt engang for alle. Tvertom, kunstverk og andre 
kulturfrembringelser er åpne og uavsluttede, og gjenstand for stadige 
nytolkninger. Alt i alt vil dette innebære at studiet av mennesker 
gjelder et kommunikativt felt av subjektive og objektive uttrykk i 
stadig bevegelse, som kulturhistorie, eller som menneskeåndens 
"selvrealisering" og frigjøring. 

Metoden ved dette studiet er ikke som overfor objekter. For uttrykk og 
symbolikk må fortolkes, og tolkningskunsten eller hermeneutikken blir 
metoden for alle "studier" om mennesket. 

Dette var Skjervheims filosofiske standpunkt våren 1957, magisteren 
gikk i sitt 31. år, en anseelig alder for oss som var rundt tyve. Det 
hadde lyktes ham å komme ut av bestemte tankerammer som han 
hadde gjort til sine, og som var de rådende ved filosofiinstituttet. Men 
avhandlingen møtte liten velvilje; professor Næss´ randbemerkninger i 
Instituttets eksemplar vitnet om det, og da Galtung og Næss to år 
senere sammen utga et vitenskapsteoretisk arbeid i positivistisk ånd, 
tok de overhodet ikke hensyn til Skjervheims motstridende 
standpunkter. En bedømmelseskomite noen år senere avfeide arbeidet 
som overfladisk og springende. 

Lett beveger tankene seg, sier Goethe, men "hart im Raume stossen 
sich die Dinge". Mot dette står Hegels bemerkning, at intet er 
vanskeligere å bringe i bevegelse enn "fikse idéer", altså forstenet 
tenkning. I foreliggende tilfelle stemmer Hegel bedre enn Goethe; det 
måtte en stor tankens anstrengelse til, og også et visst mot, for å tenke 
annerledes om "vitenskapene om mennesket" enn de ledende ved 
universitetet i 1950-årene. 

Såvidt jeg vet, var det i møtet med pedagogikken at Skjervheim først 
fikk alvorlige motforestillinger til datidens lyse og glade forhåpninger 
til en virkelig naturvitenskapelig behandling av utdanningens 
oppgaver – testmetodikk, statistisk behandling av motivasjon, 
aspirasjon og bakgrunnsvariable, utvikling av læringsteori ut fra 
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stimulus-response-skjemaet osv., som skulle føre til en objektiv 
pedagogikk. Selv var Skjervheim nærmest den fødte pedagog, han ble 
aldri trett av å lære bort gjennom samtale og diskusjon, aller helst i en 
situasjon fjernt fra katetret og klasserommet, på kafeens frie rom eller 
schole. Så langt fra å være som den blinde som taler godt om fargene, 
talte han rett og slett ut fra egen erfaring når han fremhevet hvordan 
mennesket ikke er objekt. I samtalen, den som tar sikte på å føre 
begge til større forståelse, er det ikke objektivering av den eller de 
andre det kommer an på, heller ikke å forholde seg "objektivt", men 
om å forholde seg åpent til emnet og den andre og seg selv, som 
uavsluttet vesen. Slik er kommunikasjonen i en god pedagogisk 
situasjon. Derfor minner pedagogikk mer om kunst enn om vitenskap. 
–  

Men er ikke dette standpunktet til antroposofene, som sto sterkt i 
Norge allerede dengang? Bjørneboe utga sin kamproman Jonas i 
1956, et slagkraftig angrep på det nye skoleverket. Men Skjervheim 
hadde ingen sans for Rudolf Steiners antroposofi og teosofi, et forsøk 
på å forene vestens kultur med østlige visdomslærer. Skjervheim ville 
tenke innenfor den greske filosofiens tradisjon fra Sokrates og Platon, 
og i denne betydning var han rasjonalist. Steiners pedagogikk kunne 
ikke tilfredsstille hans krav til et filosofisk standpunkt. 

Da er det mer underlig at Skjervheim syntes uvitende om bidragene 
fra en pedagog som sto ham atskillig nærmere, nemlig professor 
Erling Kristvik ved Volda lærerhøgskole. Som Ola Stafseng og Rune 
Slagstad nylig har pekt på, angriper Kristvik tidlig den nye 
nordamerikanske pedagogikken i Norge av grunner som i mangt 
sammenfaller med Skjervheims. Men det var andre sider ved Kristviks 
forfatterskap som overskygget hans alminnelige omdømme. Det kan 
være grunnen til at Kristvik ikke ble trukket inn i positivismestriden 
som tidlig anti-positivist. Eller det kan være at forbindelsen mellom 
lærerhøgskolene og universitetet i Oslo var så svak at Kristvik rett og 
slett var ukjent for Skjervheim som ung pedagogikkstudent. 
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I alle fall var pedagogikken det fagområde hvor Skjervheim må ha 
kjent seg aller sterkest på i teori og praksis; fra dette felt utvidet han så 
sin filosofis "bruksområde", til psykologi, sosiologi og almene 
kulturspørsmål. Etterhvert forandret han seg, utdypet og forsterket sin 
stilling, særlig gjennom møtet med Habermas og den såkalte "kritiske 
filosofi". Herom mer senere, først noe om de mulige grensene for 
Skjervheims filosofiske standpunkt. 

Mennesket som objekt 

For det finnes situasjoner hvor et menneske ihvert fall nærmer seg 
objektets væremåte. Det mest opplagte tilfelle er pasienten på 
operasjonsbordet, under full eller lokal bedøvelse. Dette er en objekt-
situasjon; pasienten skal ikke gjøre noe, helst ikke røre på seg, ikke 
føle noe, bare være gjenstand for de inngrep av kirurgisk og annen art 
som lidelsen krever. Man kunne si at dette var et litt for opplagt 
tilfelle, som ikke viser utover seg selv. Kanskje det, men samtidig er 
det ikke uten betydning at nettopp kirurgien er den gren av 
legekunsten som kaster mest glans over medisinen som yrke og kultur. 
Kirurgien tar del i "teknikkens triumf", den utretter slikt som for tiår 
tilbake var utenkelig. Ja, det er fordi kirurgien er en del av teknikken 
at den lykkes så godt; og teknikken dreier seg om objekter, og gjør alt 
den befatter seg med, til objekter. Hvilket vil si: Overalt hvor en 
teknisk innstilling til mennesket er på sin plass, er mennesket med 
rette objekt. Operasjonsbordet er én slik situasjon, men den 
medisinske institusjon byr på mange lignende situasjoner. Sosiologien 
har lagt vekt på dette: Det finnes en sosial rolle som syk, "sykerollen", 
med skrevne og uskrevne rettigheter og forventninger: Den syke fratas 
for mye av det ansvaret som vanlig liv medfører, og forplikter seg til 
gjengjeld til en viss livsførsel som uttrykker en vilje til å bli frisk 
igjen. Sykerollen har sterke objekt-aktige trekk. Det gjelder også i 
forholdet til legen. Legen er den aktive, pasienten den passive. Legen 
spør og forhører seg, men det dreier seg ikke om noen vanlig 
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kommunikasjon. Legen hører nødig på hva pasienten mener om sine 
plager, på vedkommendes "teorier" om sykdommens årsaker o.a., det 
blir lett vidløftig. Legen forholder seg til pasientens ytringer som til 
tegn og symptomer på legemlige tilstander, eller også som tegn på 
sjelelige tilstander, der det antas sinnslidelser. Forskjellen kan virke 
liten, men er avgjørende: I en samtale på like fot om f.eks. politikk 
oppfatter jeg ikke det den andre hevder, som tegn på hans 
sinnstilstand, men som det det er, nemlig en politisk oppfatning. Enig 
eller uenig, betrakter jeg ikke oppfatningen som et symptom, men som 
– en oppfatning. Samtalepartneren kan være en politisk motstander for 
meg, men ikke av den grunn et politisk objekt. Ved legekonsultasjon 
er det motsatte gjerne tilfelle. Legen ser etter symptomer, og pasienten 
gjør seg til objekt og beretter om symptomer, indre og ytre, legemlige 
og sjelelige. Men pasientene går ikke alltid langt nok, legen må 
gjennomskue dem. Mange legekonsultasjoner er tegn på noe annet enn 
legemlige plager, f.eks. og især ensomhet og sosial isolasjon. Mange 
blir frisk av såkalte narrepiller og lignende; under pasientens 
presentasjon av seg selv som lidende objekt, må legens forskende 
blikk iblant få øye på et annet, det egentlige lidende objektet, som 
bærer på en annen og kanhende mindre verdig plage. Men heller ikke 
dette er gjensidig kommunikasjon, forholdet mellom lege og pasient er 
stadig et subjekt-objekt-forhold, ikke et subjekt-subjektforhold. Men 
hva gjør vel det – kunne man spørre? Hovedsaken er vel ikke at det 
føres en samtale mellom subjekter, men at pasienten blir frisk. La gå 
at medisinen kanskje objektgjør mer enn noensinne – men den er også 
mer virkningsfull enn noensinne. Skulle vi ikke dermed avfinne oss 
med at når det gjelder det viktige område som gjelder sykdom og helse 
er det best å bli behandlet som og være mest mulig objekt ved 
sykdom, for da vil den medisinske bistand bli mest mulig 
virkningsfull? I så fall står vi her overfor ihvert fall én grense for 
Skjervheims angrep på objektivisme ved "studiet av mennesket" – for 
også medisinen er jo et studium av mennesket. Skjervheims filosofi, 
kunne man si, er en filosofi som bare passer for friske mennesker. 
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Kanskje Skjervheim selv kunne sagt seg enig i det, med en skulder-
trekning, han var ikke særlig opptatt av sykdom, og sto fjernt de 
forskjellige helse-bevegelser som kommer til oss fra USA (jogging, 
aerobics, røykekutt, isvann og grønnsaker osv.) Men uansett hva han 
kunne sagt om saken, står objektivismen som filosofi for helsevesenet 
slett ikke så sterkt.  

Ved siden av de objektive og objektiverende behandlingssituasjoner 
består helsevesenets hverdag av en lang rekke gjøremål og sosiale 
situasjoner som krever andre ferdigheter av legene og andre 
helsearbeidere. Det gjelder f.eks. vurdering av utskrivning fra syke-
husene, hvor pasientens hjemmesituasjon, familieforhold m.m. må tas 
i betraktning. Det kan bli spørsmål om å appellere til pasienten og 
hans nærmeste om innsatsvilje og mot, men en slik appell forutsetter 
gjensidighet, dvs. at legen ikke behandler pasienten som objekt. 
Alment har leger vansker med å snakke med pasienter, det er noe som 
faller utenom det egentlige legestudiet, og er trolig en grunn til at 
legestanden selv ikke har den beste helse. Sosiologen Dag Album har 
nylig vist at på sykehusene snakker pasientene mest med hverandre. 
De gjensidige betroelser og utveksling av erfaringer frembringer en 
strøm eller en kanal av kommunikasjon mellom subjekter i en utrygg 
situasjon. Dette er dels til ergrelse for sykepleierne og legene, som 
hevder at medpasienter skaper unødig forvirring og engstelse. Men all 
denne subjektivitet – de lavmælte samtalene, surret i korridorene – 
kan ikke bringes til opphør, og bidrar til at et sykehus ikke i noe fall er 
et rent medisinsk apparat, men et sosial-medisinsk apparat som ikke er 
objektivistisk. 

Når helsevesenets forebyggende side trekkes inn, står objektivismen 
enda svakere. Sykdomsbildet idag preges av sykdommer knyttet til 
arbeidsmiljø og livsstil. Arbeidsmiljø-sykdommer fører fort til strids-
spørsmål av politisk art; livsstilssykdommer fører fort til spørsmål om 
etikk og livsanskuelse. I begge tilfeller kommer objektivismen til kort, 
siden det her gjelder å ta stilling til hva mennesker som subjekt eller 
prosjekt, som ånd, sinn og kropp, finner viktig i livet, finner rett og 
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galt, godt og ondt. Helsevesenet kommer inn i en større sammenheng 
eller "kontekst", hvor spørsmålet melder seg om hvor viktig god helse 
er i forhold til andre sider ved livet.  

Heller ikke i den somatiske del av helsevesenet kan det gjelde at 
mennesket er blott og bart objekt og bør behandles objektivt. 
Skjervheim kunne sitere Kierkegaards ord om at mennesket er en 
syntese av endelighet og uendelighet. Forholdet mellom sinn og 
kropp, mellom psyke og soma, er vesensmessig flertydig, ikke 
objektivt. Dette, hevdet Skjervheim, er noe enhver bør reflektere over, 
og ikke nødvendigvis gjøre noe med det. Det er mye som ikke egner 
seg til "å gjera noko med" – Skjervheims filosofi er her en 
refleksjonsfilosofi. 

Han ble alltid stående ved refleksjonsfilosofien, samtidig som han 
forandret seg. Noen år etter magistergraden, som forskningsstipendiat 
ved tyske universiteter, fornyet han sin tenkning, med vekt på 
objektivitetens betydning, nærmere bestemt: Han fremhevet nå i hvor 
høy grad det stemmer at mennesker er objekter. Men at noe stemmer 
er ikke det samme som at det er sant. 

Den kritiske teori og Habermas 

I begynnelsen av 1960-årene var Skjervheim sterkt opptatt av den 
nymarxistiske sosialfilosofien til den to år yngre Jürgen Habermas, 
som han var blitt kjent med i Frankfurt. Habermas fremsto den gangen 
som en slags arvtager etter Frankfurterskolens store navn, især Adorno 
og Horkheimer. Viktig ved deres "kritiske teori" var en almen 
avstandtagen fra det å behandle mennesker som objekter, hva enten 
det var som objekt for kapitalistisk produksjon, markedsføring og 
"bevissthetsindustri", eller som objekt for myndigheters planlegging 
innen statssosialismen. Mot begge deler stilte de en fornyelse av den 
unge Marx´ tenkning om menneskets fremmedgjøring over seg selv 
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og andre. Ikke bare kapitalen fremmedgjør, det gjør også den 
sosialistiske stat øst for "jernteppet". Dette er i den kalde krigens tid, 
hvor Frankfurterskolen viser en slags tredje vei for radikalt sinnede 
mennesker, en anti-autoritær, humanistisk innstilt marxisme. 
Habermas knytter seg til den borgerlige humanismen fra 17oo-tallet 
og dens ønske om å frigjøre mennesker gjennom offentlig bruk av 
fornuftsevnene, ved offentlige diskusjoner. Habermas betrakter den 
borgerlige offentlighetens tid som forbi, men vil vise at de nye 
vitenskapene om mennesket kan ta den borgerlige humanismens og 
dens dannelse, humanioras, plass. Samfunnsvitenskapene kan ha en 
frigjørende oppgave i det etterborgerlige samfunnet, preget av 
massekonsum og massemedier. Samfunnsvitenskapene skal være 
kritiske, dvs. stille opp de krav til organisering av samfunnslivet som 
humanismens begreper om frihet og fornuft innebærer, og deretter 
undersøke i hvilken grad samfunnslivet kommer til kort. De objektive 
atferdsmønstre skal ikke simpelthen godtas som "harde data", slik 
objektivismen og positivismen gjør. For slik objektive data kan bero 
på forstening og tingliggjøring av samfunnets medlemmer, på under-
trykkelse av behov og ønsker, på fordreining av friheten, slik det er i 
nevrosenes tilfelle. Slik psykoanalysen ikke tar et ja for et ja, men går 
under overflaten, må kritisk samfunnsvitenskap stille de objektive data 
for fornuftens domstol, med Kants uttrykk, og vise hvordan data ikke 
er gitt, men skapt, frembragt av undertrykkende maktstrukturer. 
Objektivismen – og positivismen – kommer her i ny belysning. 
Objektiv samfunnsvitenskap tilbyr seg å omforme politiske og etiske 
stridsspørsmål til administrative oppgaver som best løses av et 
ekspertvelde, av et teknokrati. Men dette blir en ny form for 
underkuelse av mennesker, om enn i beste hensikt. Objektivistisk 
samfunnsvitenskap har tross alt en "instrumentell interesse", den søker 
herredømme over situasjonen. Den kritiske samfunnsvitenskap har en 
"frigjørende interesse", den skal bidra til å få bevegelse i stivnede 
atferdsmønstre, fremkalt av vedvarende undertrykkelse og 
ubegrunnbar maktutøvelse. 
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Skjervheim bidro mer enn noen annen til å gjøre denne filosofi kjent i 
Norge. Selv var han hverken sosialist eller marxist, men sognet 
dengang til det såkalte vestlands-Venstre, motsatt det kulturradikale 
"Dagblad-Venstre". Men denne kritiske nymarxismes angrep på det 
objektive underbygget også hans eget objektivisme-angrep. Selv i de 
tilfeller hvor mennesker fremstår som objekter, er det ikke gitt at 
objektivismen har rett. For objektet kan vise seg å være fremmedgjort, 
tingliggjort, underkuet subjektivitet. 

Snart skulle denne filosofi bli en viktig beveggrunn og veiviser for 
ungdomsopprøret og studentbevegelsen i vesten. I Norge var den 
regjeringsoppnevnte "Ottosen-komitéen" et angrepsmål for 
studentene; den la frem reformforslag som skulle omforme den høyere 
undervisning i retning av det mer effektive og teknokratiske, idet den 
"kritiske evne" – som alltid var viktig i det borgerlig-humanistiske 
begrep om dannelse – måtte komme i annen rekke. Motstanden mot 
reformen ble voldsom, idet nymarxister og maoister gjorde felles sak 
med mer konservative tilhengere av kritisk dannelse. Skjervheim var 
selvsagt blant disse siste, og kunne glede seg over at Ottosen-
komiteens bestrebelser ble skrinlagt.  

Neo- Nietzsche´ansk objektivisme-angrep – Skjervheims 
avvisning 

Nå stanser ikke angrepet på objektivismen her. Habermas´ innvending 
var på vegne av den vestlige filosofiens overleverte begreper om 
fornuft og den enkeltes frihet. Men samme år som Habermas utga sin 
første bok (om offentlighetens forvandlinger), begynte en franskmann, 
Michel Foucault, en rekke bokutgivelser som tok sikte på å 
undergrave både objektiviteten og fornuften, på vegne av friheten. 
Fornuftens bakside, hevdet han, var innesperringen og mishandlingen 
av de som hadde "tapt sin forstand", de gale, de sinnsyke. Og 
Opplysningstidens frihetsbegrep hadde en skyggeside, disiplineringen 
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av befolkningen. Det moderne fengslet er mønstergyldig for alle 
institusjoner i nyere tid: Det behandler lovovertrederen objektivt, som 
objekt som skal behandles og forbedres. Det er objektgjøringen som er 
det dypeste ankepunkt mot fengslene og hele det moderne 
maktapparat, og dermed også alle vitenskapene om mennesket. De 
står i maktens tjeneste fordi de objektgjør, selv om de vil frigjøre. 

Denne anti-objekt-filosofien kan minne om Habermas´ og 
Skjervheims, men begge forstod fra første stund at de sto overfor en 
motstander. Grunnen var – nesten selvfølgelig – at de ikke kunne gå 
med på de vidtrekkende følgene av dette standpunktet. Forbindelsen 
til mellomkrigstidens surrealistiske bevegelse var tydelig og erklært. 
Denne bevegelse angriper hverdagsrealismen på vegne av noe over-
virkelig, skjønt ikke idealt. Hverdagsrealismen – også den realistiske 
kunsten – er et fengsel, den fornuft som begrunner og forsvarer 
hverdagsvirkelighetens grenser, er vokter over menneskets fantasi, så 
den ikke overskrider normalitetens grenser. Du må være normal – er 
denne fornuftens kategoriske imperativ. Men hva om det var de 
normale som fremkaller det unormale? Hva om det finnes en 
forstandighet som kan drive andre mennesker fra vettet? Surrealistene 
ville derfor bryte ned hverdagsrealismens grenser mot uforstanden, 
bryte skillet mellom kunst og liv, og de oppførte derfor ville, såkalt 
surrealistiske, opptrinn for å bruke fantasien som brekkstand mot 
forstandens murer. – Bak denne surrealistiske, fantasifulle bevegelse 
øynes Nietzsche, den tyske tenkeren som skrev en rekke verker på 
galskapens rand før han til sist virkelig ble sinnsyk. Nietzsche ser den 
sedvanlige forstanden som et maktmiddel som holder menneskeheten 
nede i middelmådighet. Lyktes det å brytes dette forstandens 
herredømme, ville et nytt menneske tre frem, hinsides godt og ondt, 
over-mennesket, hinsides trællesinn og smålighet. Nietzsches 
"kulturkritikk" leses gjerne som et angrep på vegne av "aristokratiet", 
de sterke eller "ressurssterke" som det heter idag, mot "den kompakte 
majoritet" av svake og feige. Foucaults neo-nietzsche´anisme er 
tvertom på vegne av "plebsen", av bærmen, av de unormale avvikerne. 
Han vil ikke vekke medfølelse med dem, gi dem større del i de 
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statsborgerlige demokratiske rettigheter – eller rettere sagt, han vil det 
også, men egentlig mye mer. Det er selve skillet mellom ressurssterk 
og ressursvak, mellom normal og gal, konform og avviker det gjelder 
å bryte ned, og dermed skillet mellom ufornuft og fornuft – nettopp 
den vesterlandske fornuften, logikken eller logos som Platon innledet i 
sine dialoger og Aristoteles ordnet og begrepsfestet i sine verker. 
Dette er en filosofisk anarkisme, som vil oppspore og utdrive 
maktutøvelsen der den virker mest grunnleggende og upåaktet, ved 
kategoriseringene, for kategori går jo opprinnelig på det å være 
offentlig anklager. Foucaults angrep på fornuften som maktutøvelse er 
en anklage mot anklageren, på vegne av – ikke alles kamp mot alle – 
men tvertom et fremtidig samfunn uten maktutøvelse overhodet. 

Her er det Skjervheim og Habermas – med dagens uttrykk – "setter 
foten ned". Det er av største viktighet for dem at fornuftens grenser 
mot f.eks. fantasien ikke blir visket ut. Historisk går dette tilbake til 
religionskrigene og til vitenskapens kamp for å bli uavhengig av 
Troen. Fornuftens selvstendighet eller autonomi er en side ved 
moderne kultur, og en side, sier de, som det er all grunn til å forsvare. 
Et av Skjervheims siste skrifter var et slikt forsvarsskrift for vestens 
fornuft. Gjenstand for angrepet er især den franske filosofen Derrida, 
men også Foucault. Begge vil, forekommer det ham, på bakgrunn av 
Nietzsche "invitere til kulturelt selvmord". Å angripe enhver makt er 
forkastelig. Det må skilles mellom illegitim og legitim maktutøvelse, 
uten legitim maktutøvelse kan intet samfunn styres. Det er derfor 
ingen grunn til å gå inn på deres nedbrytning av vestens fornuft, på 
vegne av en fremtid ingen aner noe om. 

Skjervheim er her selv for kategorisk i dobbelt forstand – han avviser 
all, og anklager all, undergravning av vestens fornuft, eller ("logo-
sentrisme" som det heter iblant.) På en måte er det følgeriktig av ham, 
han var fra første stund knyttet til vestens filosofi fra Platon og dets 
begrep om logos. På en annen måte brøt han med sin tenkemåte. Som 
ung opplevde han hvordan den logiske positivisme og empirisme 
avviste annen filosofi som hverken sann eller falsk, men rett og slett 
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meningsløs, og utslag av "irrasjonalisme". Heideggers tenkning ble i 
1950-årene betraktet som tøv, til og med som farlig tøv. Nå, derimot, 
har stemningen snudd, og det har lenge vært god tone å flette inn 
Heideggers navn i de forskjelligste kulturelle sammenhenger. Når 
Derridas og Foucaults fremtidsfilosofi avvises som dels tøvet, dels 
farlig, ser det ut som en gjentagelse. – Hva så? Derrida og Foucault 
kan vel ikke påberope seg Heidegger, like lite som enhver oversett 
kunstner kan påberope seg at mange av fortidens store kunstnere 
heller ikke ble forstått av samtiden. Vi er vel ikke forpliktet til å hilse 
alt nytt velkommen, bare fordi det er nytt? Fordi Skjervheim var 
begeistret for Heidegger, må han vel ikke av den grunn hylle Derrida 
og Foucault? 

Åpenbart må han ikke det. Bordet fanger ikke. Men dermed er ikke 
sagt at filosofisk klokskap eller fronesis ikke kan dømme annerledes. 

Filosofiens to oppgaver 

For filosofien skjøtter gjennomgående to oppgaver. Den ene er å 
klargjøre hva kunnskap og erkjennelse er for noe, og hva deres grenser 
er i forhold til andre sider ved tilværelsen. Dette er "kritikk" i vid 
forstand: Kritisk filosofi dømmer, skjelner og trekker grenser. Kant er 
hovedeksemplet, men også tenkere fra vår tid som Carnap og Husserl. 
Den andre oppgave er å utvide grensene for vår forståelse, omtrent i 
samme betydning som Olaf Bull snakket om å "utvide frisinnets 
begrep". Å gjøre det uforståelige forståelig, å vise til andre og nye 
former for forståelse, er også en filosofisk oppgave. Slik tenkning er 
som de "lengselens piler" Nietzsche skrev om. Slike piler skytes ikke 
ut på måfå og uten grunn, men utfra erfaring for det mangelfulle ved 
de begreper, kategorier og forståelsesformer som står til rådighet. Å gå 
til grensen for det vi fatter, og forsøke å begrepsfeste andre og nye 
erfaringer, er i ordets strengere forstand tankeeksperimenter, hvor 
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utfallet er usikkert. Det er ubeskyttet, avant garde-tenkning, og som all 
annen avant garde virksomhet, usikker, og oftest mislykket. 

Spinoza var sikker på at han hadde funnet den beste filosofien, det 
samme gjorde Wittgenstein som ung, han som i sin Logisk-filosofiske 
avhandling skrev at han her hadde løst alle løsbare filosofiske 
spørsmål. Den som kjenner seg så sikker, har ingen grunn til å se med 
velvilje på andres tenkning. Men hvor få er ikke disse! Forsikringer 
om sikkerhet betyr oftest at tenkerne stiver seg opp for ikke å 
overmannes av all indre tvil, for de kjenner jo enda bedre enn 
utenforstående svakheten ved egne tankebygninger. I en slik situasjon 
er det tilrådelig å forholde seg avspent velvillig til avant garde´en, i 
filosofien som ellers. 

Gjelder dette også når det er filosofien selv filosofene vil undergrave 
(destruere, de-konstruere o.l.)? Ja, for vestens filosofi er, med Platons 
uttrykk, et egenartet "møysommelig spill". Omenn det er storslagent, 
har det sine begrensninger, og selv om vestens filosofi skulle gå 
under, er det ikke kulturens undergang. Faren for "kulturelt selvmord" 
er i alle fall liten. Filosofien som institusjon og profesjon rokkes knapt 
av en Foucault og en Derrida. 

Avant garde´ens angrep på objektivismen bidrar til å styrke eller 
skjerpe ettertanken eller refleksjonen utover det trinn av refleksjon 
den mer anerkjente filosofien inntar. Man trenger ikke ha eksamen i 
filosofi for å skjønne i hvilken retning Foucault, Deleuze og Guattari 
peker. Enhver som har litt erfaring med sinnslidelser – og det gjelder 
vel nesten alle unntatt samfunnets mest overbeskyttede – enhver, altså, 
har vel gjort seg sine refleksjoner over forholdet mellom normalitet og 
avvik, og kommet til at skillet er svevende. Enhver har gjort sine 
erfaringer med helsevesenet, og reflektert over om ikke grensene for 
hva medisinen kan og bør gjøre for oss, ikke er nådd. Enhver, likeså, 
kjenner alkoholismen, eller narkomanien, og har gjort seg sine 
refleksjoner – det kan ha sine grunner at noen velger rusen fremfor det 
nøkterne livet. Enhver, videre, vet litt om de karismatiske, ekstatiske 
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sektene fra egen erfaring eller av omtale. Enhver, endelig, har opplevd 
store stunder hinsides det fornuftige og objektive. Avant garde 
filosofien tydeliggjør slike erfaringer; og gir en veldig ettertanke. Som 
sådan har den i alle fall verdi.  

Refleksjon og folkedannelse 

Skjervheim skrev i en tidlig artikkel om "det instrumentalistiske 
mistaket" – å behandle alt som middel til noe annet. Det han etterlyste 
og kalte til, var høyere grad av refleksjon over objektivitet og 
instrumentalitet. Senere – i et essay om filosofi og livsvisdom – skrev 
han ikke bare om betydningen av refleksjonen, men om refleksjonen 
over refleksjonen. Klokskap innbefattet for ham åpenbart høyt oppøvet 
evne til refleksjon.   

Nå finnes det ett sjikt av samfunnslivet – i tillegg til helsevesenet og 
forbruksmarkedet – hvor vi i særlig grad behandles som objekter, enda 
formålet er det motsatte; den nyere partipolitikken. Av forskjellige 
grunner henvender partiene seg til velgermasser, noe som igjen 
bestyrkes av masse-mediene, som henvender seg til og frembringer 
masser. Til daglig opplever jeg, som sikkert alle andre, at mennesker 
rundt meg har vidd, tvisyn, kunnskap og livserfaring. Politikerne 
behandler oss som om vi ikke hadde noe av dette, og som om de ikke 
har det selv, heller. At det er slik, er neppe tilfeldig, men har sine 
sosiologiske grunner. Refleksjonsnivået innen massepolitikken er lavt, 
og kan antagelig ikke bli annerledes i overskuelig tid. 

Det betyr at dersom og forsåvidt som folkedannelse har med 
refleksjon å gjøre, vil folkedannelsen skje utenfor partipolitikkens 
område. Det vil måtte skje i det som kalles det sivile samfunnet – i 
foreninger, organisasjoner, og mer uformelle kretser og nettverk, som 
f.eks. kretsene rundt Skjervheim-seminaret. Ordet "folket" har 
"konnotasjoner" til selveiende bønder, eller til skarer av arbeidsfolk på 
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marsj eller i streik. – Dagens norske "folk" behøver ikke assosieres 
med bonde og arbeiderbevegelsen fra gammelt av, heller ikke med 
nedarvet sed og skikk, tradisjon. Folket er enhver, forsåvidt som hun 
og han ikke deltar i det offisielle statslivet, men inngår i det sivile 
samfunnet; folkedannelsen vil gå på hvor rikt, vakkert eller dypt dette 
samfunnslivet blir utformet, og i hvilken grad det er seg bevisst sin 
form som noe historisk og foranderlig. 
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Sluttord 

Utgangspunktet var Skjervheims tidlige angrep på objektivismen. 
Mennesket er ikke objekt, og psykologien og andre vitenskaper om 
mennesket bør ikke innta en objektiverende innstilling. Dette 
standpunkt ble han ved hele livet, selv om hans oppfatninger ble mer 
omhyggelige og utpenslet etterhvert. 

Følgene av et ikke-objektivistisk filosofisk standpunkt kan være av 
forskjellig slag:  

De kan, for det første, føre i retning av eksistensfilosofien og ontolo-
giens store spørsmål om hva det vil si at noe er. Som vi så, var 
Skjervheim i førstningen tiltrukket av denne filosofien. 

De kan, for det andre, føre i retning av en sosialfilosofi som betoner 
hvordan mennesket er tvunget til å være objekt når det lever i samfunn 
behersket av kapitalmakt og teknokrati, og at mennesker gjennom sin 
praksis kan oppheve objektgjøringen, og dermed frigjøre seg. Denne 
nymarxisme fant Skjervheim så spennende at han bidro mye til å gjøre 
den kjent i Norge, selv om han aldri ga den sin tilslutning. (Til 
forskjell fra Skjervheim sluttet jeg meg til den i 1960-årene, og har 
siden aldri sett grunn til å forlate den.) Denne sosialfilosofi har ligget 
til grunn for en rekke sosiale bevegelser i etterkrigstiden, og skulle 
også kunne kaste lys over begrepet om folkedannelse. 

De kan, for det tredje, føre i retning av en anarkistisk kamp mot 
normalitetsbegrepet og dets institusjoner i vår tid. 

De kan, for det fjerde, føre i retning av det som synes å være 
Skjervheims dypeste anliggende, den filosofiske refleksjon. Hvorfor 
har han brukt så mye tid og krefter på å gjendrive objektivismen? Det 
må ha vært fordi han kjente at den som behandler andre som objekt, 
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om enn i beste hensikt, ikke tar dem på alvor. Et objekt er ikke 
refleksivt. Men ethvert menneske reflekterer og bør reflektere. 
Ledende hermeneutiske sosiologer legger idag nettopp vekt på at vår 
tid er preget av "refleksiv modernisering", av høyt refleksjonsnivå. 
Skjervheim blir en foregangsmann for denne sosialfilosofi. 

Objektivismen er altså særlig viktig for Skjervheim på grunn av dens 
motsetning til refleksiviteten. Refleksivitet er for ham en side ved 
menneskelig klokskap, slik filosofi er for ham en form for klokskap. 
Det begrepet om folkedannelse som peker seg ut i lys av Skjervheims 
filosofiske standpunkt, vil følgelig ha et sterkt innslag av refleksivitet.  
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