
 
BILDNING – MENING – MAKT 

Bengt Kristensson Uggla 
Amos Anderson Professor of Philosophy, Culture and Management, 

Åbo Akademi University 
bengt.kristenssonuggla@abo.fi 

www.kristenssonuggla.com 
 

 
  

Folkbildarforum, Linköping 
Onsdagen den 23 november 2016.  

 





	  
INFLYGNING	  

	  
	  

1	  





	  
	  
	  
	  
	  

Bildning	  som	  
GRÄNSPASSAGER	  

ger	  	  
DISTINKTIONSERFARENHET	  

Förtrogenheten	  med	  gränssniCet	  
mellan	  oss	  själva	  och	  världen!	  

	  	  



	  	  ”Vad	  sker	  när	  vi	  läser?	  Ögat	  följer	  svarta	  
bokstavstecken	  på	  det	  vita	  papperet	  från	  vänster	  Qll	  
höger,	  åter	  och	  åter.	  Och	  varelser,	  natur	  eller	  tankar,	  
som	  en	  annan	  tänkt,	  nyss	  eller	  för	  tusen	  år	  sen,	  
sQger	  fram	  i	  vår	  inbillning.	  Det	  är	  eC	  underverk	  
större	  än	  aC	  eC	  sädeskorn	  ur	  faraonernas	  gravar	  
förmåCs	  aC	  gro.	  Och	  det	  sker	  var	  stund.	  	  

	  	  	  	  De	  människor	  vi	  möter	  i	  böcker	  liknar	  de	  levande.	  De	  
talar	  som	  vi,	  andas	  som	  vi,	  gråter	  och	  skraCar	  som	  vi.	  
Men	  sträcker	  vi	  ut	  armarna	  för	  aC	  omfamna	  dem	  
griper	  vi	  i	  tomma	  luWen.”	  

	  
	  (Olof	  Lagercrantz)	  

Underverket!	  	  
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GLOBALISERINGENS 

KONSEKVENSER 
 

= ALLA TALAR OM  
KUNSKAP 

 



”…världens mest 
dynamiska och 
konkurrenskraftiga 
kunskapsbaserade 
ekonomi…” 
 
(EU:s regeringschefer i Lissabon 1999) 



Globaliseringsprocessen 

Kunskap, kunskap, kunskap, kunskap 

Konkurrens- 
fördelar 

Kontinuerliga 
innovationer & 
förbättringar 

Hyper- 
konkurrens 

Flexibilitet 



ETT KREATIVT KLASSAMHÄLLE? 

 

1)   Den digitala klyfta  

 - uppkopplade / frånkopplade 

2) Kapacitets-klyftan:  

 - nätverkande / nätverkade  

3) Den ekonomiska klyftan:  

 - skilda värdeskapande värdeskapande nätverk 

(4) Bildningsklyftan 

 - utbildning / bildning                     

 



Den flexibla kunskapens  
dilemman…   

 



…och en av globaliseringens verkligt mörka sidor: 
UTARMNINGEN AV 

KUNSKAPSKULTURERNA! 



”people are always present  
in our knowledge” 



"Science has spoken, with 
growing urgency and 
conviction, to society for 
more then half a 
millennium... 
In the past half-century 
society has begun to 
speak back to science.“ 
 
(Helga Nowotny,  
Peter Scott & Michael Gibbons) 



 
 

NÅGRA ”SMÅ” UTMANINGAR 
 

•  Vi måste återuppfinna de traditionella 
kunskapsinstitutionerna, skola och akademi! 

•  Vi måste generalisera akademins dygder till 
hela samhället, alla sektorer! 

•  Vi måste utveckla en ny förståelse av 
kunskapen roll i ekonomi, samhälle och i 
människors livsprojekt! 

•  ... 





	  
	  
	  
	  





Tolkningslaboratorier!	  

Det	  dystra	  budskapet:	  det	  finns	  ingen	  absolut	  kunskap!	  
Det	  uppmuntrande	  budskapet:	  vi	  hanterar	  redan	  
situaQonen	  genom	  diverse	  tolkningslaboratorier:	  

•  TexColkningens	  paradigmaQska	  betydelse	  
•  Domstolen	  (den	  juridiska	  hermeneuQkens	  
återkomst)	  

•  Historieskrivningen	  –	  i	  dubbel	  mening:	  beroende	  av	  
tolkning	  och	  samQdigt	  som	  paradigm	  för	  kunskap	  
och	  sanningssträvan	  i	  ”tolkningens	  Qd”	  

•  DemokraQn…	  
•  …och	  demokraQ	  förutsäCer	  bildning!	  
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Distinktionserfarenheter 
genom gränspassager 

 
”Det är endast genom  

att DELA världen som vi kan  
DELA världen med varandra! 
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