
Makten över meningen
En bildningsfråga
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• Vad är makt ur olika perspektiv? Exemplet Sydafrika
• Vad kan vi mena med mening?
• Vad är bildning?
• Bildning som meningsfråga



Makt och mening som kunskaps  
-  o. bildningsfråga
• ”I mediernas osorterade värld finns inga gränser mellan 

det trovärdiga och partsintresset, insikten och fördomen, 
den sakliga upplysningen och reklamen, det snyltande 
medlidandet och inlevelsen. Både barnet och den vuxne 
måste skaffa sig redskap att hävda och utveckla sin egen 
välgrundade mening mitt i mångfaldens kaos. Hur detta 
ska ske är en av de stora kunskapsfrågorna” och 
bildningsfrågorna.

   Sven-Eric Liedman, Ett oändligt äventyr: Om människans 
kunskaper (2001)



Makt ur olika perspektiv,  
Exemplet Sydafrika
• Europeisk, kolonial makt
• Vad är apartheid?
• Frigörelsens och frihetens problem, politisk makt
• Dom där uppe, vi här nere, social makt
• Ekonomisk makt, ”chockdoktrinen”
• Mikromakt och makten över pratet (diskursen)
• Makten över ”den Andre”, identiteter
• Makten över sitt eget språk och sin egen kultur, hegemoni
• Motmakt: empowerment, kritisk förmåga, olika perspektiv



Vad kan vi mena med mening?
• Språklig mening, läsförståelse
• Mening som tolkning och förståelse
• Värde och mening, egenvärde och värde som medel
• Världens ”avförtrollning”, värde- och meningsförlust, 

nihilism
• Existentiell mening
• Att bli den man är, ett autentiskt liv, enskildblivandet 

(Kierkegaard, Nietzsche)
• Existentiell mening som politik (Arendt, Beauvoir)



Vad är bildning?
• Att finna ”sin egen välgrundade mening”
• Undran och förundran
• Att erövra sitt språk
• Att vilja se sig själv och våga se världen, ”sanningen i 

vitögat” (Steinfeld)
• Bildning som tolkning och förståelse, dialog
• Tillgång till olika perspektiv (bortom filterbubblorna och 

skitstormarna)
• Att kritiskt granska rådande diskurser
• Att skapa sig en livshållning
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