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Abstract 
 
Anna-Lova Olsson (2015). Striving towards unselfing. An educational study 
of Iris Murdoch’s idea of formation. Örebro Studies in Education 50  
 
This dissertation is a study in philosophy of education and focuses on the 
moral dimensions of an individual’s formation, and on how reading fic-
tional literature can contribute to the process of formation. The point of 
departure is the notion that education contains – or should contain – moral 
dimensions and thus contributes to the formation of individual life and a 
life shared with others. The study revolves around the philosophical works 
of Iris Murdoch (1919-1999) and what she calls “moral transformation” - 
a task and a striving towards realism and unselfishness. The study is con-
cluded by a discussion of how Murdoch’s thinking contributes to the un-
derstanding of formation within philosophy of education.  

It is argued that Murdoch’s ideas about moral transformation can be 
summarised in four theses and that these show that transformation is a pro-
cess of profound individual change. The theses are in short: 1) imagination 
supports moral transformation by allowing the individual to understand the 
world in a more realistic way, 2) attention supports transformation by di-
recting the individual towards the good, 3) unselfing is a moral state of con-
sciousness and a transformative process that leads towards unselfishness. 
The ego is subdued and the individual opens up to the influence of his or 
her surroundings, 4) reading fictional literature supports the moral trans-
formation of the individual if the text has a quality of imagination.    

The study shows that Murdoch’s work can make an important contribu-
tion to the understanding of formation within the philosophy of education: 
With the idea of moral transformation as a point of departure the study 
develops questions of the individual’s formation by highlighting individual-
ity and imagination. Moral transformation means gaining a deeper presence 
in one’s relationships, and it is a continuous process of discovering the world 
that the individual needs to endeavour to maintain. It is a striving towards 
unselfing. 

Keywords: Education, formation, fictional literature, imagination, attention, 
unselfing, Iris Murdoch.  
 
Anna-Lova Olsson, humanities, Education and social Sciences, Örebro 
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Förord 
Avhandlingsskrivande är ett kall och en livsgärning. Det är en bild av forsk-
ningsarbetet som hänger sig kvar, men som börjar kännas dammig och gam-
mal. Och tur är väl kanske det? Många är de forskare som lagt ner så 
mycket själ och hjärta i sitt arbete att både den själen och det hjärtat blivit 
utslitet. Det är dock oroväckande att bilden av forskning som ett kall tycks 
ersättas av bilden av avhandlingen som en produkt för massproduktion en-
ligt en väl beprövad och effektiv mall. Ingen av dessa två bilder beskriver 
den process jag gått igenom de senaste åren. Under mina år som forskarstu-
derande har jag mött en ny värld, en värld jag med stor entusiasm och möda 
kommit att finna en plats i som är min och som känns bekväm. De senaste 
åren har varit omvälvande och de har förändrat min person och mitt sätt 
att förhålla mig till det akademiska. I den processen har det ibland varit 
omöjligt att följa mallen och ibland nödvändigt att vara saktfärdig.  

Det har varit viktigt för mig att separera arbetet och det övriga livet. 
Gränserna mellan person och prestation, liv och arbete, är flytande men det 
finns en poäng i att de får finnas. Moira von Wright, du hade visserligen 
rätt: Att dra på stövlarna, gå på promenad i skogen med en entusiastisk 
unghund, plocka svamp och bär, har gjort något viktigt för mitt arbete. 
Skogen och Närkeslättens vidsträckta gärden har berättat något svårtolkat 
för mig om hur bildning och moralisk utveckling sker i stunder av inkän-
nande och kontakt med den naturliga världen. Att gräva ner fingrarna i 
mossan eller låta fingerspetsarna vidröra rågaxet kan nog vara en moralisk 
upplevelse? Med hjälp av Iris Murdoch har jag kunnat fånga in den upple-
velsen och ta till vara på den i mina reflektioner om bildningen. På så sätt 
har forskning och liv ibland befruktat varandra. Andra gånger har de kom-
mit i konflikt med varandra och jag har varit tvungen att sära på dem.  

Att skriva en avhandling, och att ge mig in i helt nya forskningstradit-
ioner och fält, har varit en underbar, hemsk, mödosam och fantastisk resa. 
Det är en ynnest att få möjligheten att forska och att grotta ner sig i obskyra 
fenomen och gå vilse på sidospår. Det är även en stor utmaning och utan de 
människor jag mött och delat denna erfarenhet med hade jag kanske stupat 
på vägen.  Med värme och tacksamhet kommer jag att minnas de människor 
jag mött och samtalat med - på Oslo universitet, inom forskarseminariet 
”The Silent Seminars” sammankomster utanför Helsingfors och vid vackra 
Kristiansand, och på PESGBs årliga konferens på New College i Oxford och 
deras sommarskolor på Roehampton University i London, och inte minst 
inom forskargruppen STING (Studier i intersubjektivitet och handling) och 
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inom ämnet pedagogik vid Örebro universitet. Jag har mött människor som 
blivit mina vänner och forskare som inspirerat mig. David E. Cooper och 
Lars LØvlie är bland de tänkare som fått mig att tro att det är möjligt för 
just mig att finna en plats inom den akademiska världen. Jag vill rikta ett 
särskilt tack till Annika Ullman som i egenskap av opponent på avhandling-
ens slutseminarium bidrog med reflektioner som hjälpte mig lyfta arbetet 
ytterligare. 

Detta är ett ypperligt tillfälle att tacka även de människor som varit mig 
närmast och som stått ut med mig när jag misströstat, när jag drabbats av 
hybris och när jag varit stel av stress. Mina skojfriska kollegor har varit en 
oas mitt i arbetet, och de har hjälpt mig framåt genom att läsa och kom-
mentera mitt arbete. Tack speciellt Elin Sundström Sjödin, Mattias Johans-
son och alla andra jag tvingat korrekturläsa kapitel. Sara Frödén, min vän i 
livet och min frände i akademin, tack för att jag haft ditt universum av kat-
ter, hästar, ungar, kreativitet och andlighet att fara till och för allt stöd i 
avhandlingsprocessen. Tack Camilla Malmer för att du delade med dig av 
fotot av dina vackra ”tegelstensböcker”! Min älskade mor har lagat otaliga 
matlådor till mig och fixat mina balkonglådor när jag glömt bort att ta hand 
om både dem och mig själv. Mina vänner, min syster, Clara och Ronja har 
påmint mig om att det finns en tillvaro utanför universitetet och andra vär-
den i livet. Och sist men inte minst Hans, som visade mig vägen till en plats 
av stillhet och trygghet. Ni betyder mycket! 

En vis kvinna sade till mig en gång, med melodisk finlandssvensk klang i 
rösten: ”Du tänker de långa tankarna, Anna-Lova”. Det har tagit tid att 
skriva denna avhandling, men arbetet har krävt att jag tänkt långa, och ofta 
långsamma tankar. Mest av alla vill jag tacka mina två handledare, två 
starka, kloka och humoristiska kvinnor som utan förbehåll introducerat 
mig för akademien med uppmuntrande tillrop och street-smarta tips. Hu-
vudhandledare Moira von Wright och bihandledare Eva Hultin: Tack för 
att ni gett mig tid och utrymme till att tänka långa tankar. Det är en lyx 
som är få förunnad.   

Örebro, september 2015 
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KAPITEL ETT 

Inledning  
Föreliggande avhandling är en pedagogisk filosofisk studie av den brittisk-
irländska filosofen och författaren Iris Murdochs (1919-1999) tankar om 
människans transformering som moralisk varelse, om hennes skyldighet att 
förändra sig själv och utvecklas till att bli en mindre egocentrisk människa. 
Det moraliska är beroende av djupgående inre kvaliteter såsom föreställ-
ningsförmåga och uppmärksamhet, av en förändring av vad individen öns-
kar och vill, och av respekt för alla stora och små detaljer i världen. Män-
niskans moraliska uppgift är att bli mer osjälvisk, och det är en nödvändig-
het att ta sig an denna uppgift menar hon (se t.ex. Murdoch 1997, s. 375).   

I avhandlingen fördjupar jag mig i Murdochs bärande tanke om en mo-
ralisk transformering som innefattar en ökad osjälviskhet och en alltmer 
realistisk förståelse av omvärlden och den egna personen. Avhandlingen 
grundar sig i mitt intresse för bildning och för de moraliska dimensionerna 
av bildningsprocesserna, som jag menar är en del av bildningen som inte 
kan väljas bort eller lyftas ut. Bildning är moralisk1. Jag är intresserad av 
vad som möjliggör moralisk utveckling hos människor och hur vi kan förstå 
sådana processer av förändring. Eller som Murdoch uttrycker det, ”mora-
lisk transformering” - en förändringsprocess där individen vänder sin upp-
märksamhet från sig själv, mot omvärlden, från det egoistiska mot det ge-
mensamma. Min undran inför bildningen snävas i studien in till att främst 
                                                      
1 Jag kommer genomgående i arbetet använda begreppen ”moral” och ”moraliska 
dimensioner av bildning” i mina egna argumentationer. ”Etik” figurerar även det, 
men då endast i en diskussion med en tänkare som själv valt att använda det begrep-
pet. The Oxford Companion to Philosophy (Honderich 2005, s. 271) skriver att etik 
och moral är begrepp som ofta används synonymt, och jag är medveten om att re-
lationen mellan dem inte är helt entydig. Etik kan dock användas för att referera till 
en mer specialiserad moralisk kontext. Exempelvis Elisabeth Campbell skriver om 
mötet mellan etiska och didaktiska perspektiv inom pedagogiken i en artikel med 
namnet The Ethics of Teaching as a Moral Profession (2008) och väljer att tala om 
den pedagogiska praktiken i termer av etiska snarare än moraliska frågor. Jag för-
står Campbells användning av begreppet som just relateras till en specialiserad prak-
tik, och kontexten är här etiska aspekter av lärares pedagogiska arbete. I avhand-
lingen kommer jag att markera om jag tolkar det som att en författare refererar till 
denna mer specialiserade kontext i sin användning av begreppet etik, annars tolkar 
jag de två som synonyma.      
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fokusera bildningsprocesser och relationer som är viktiga för bildning. Jag 
kommer att tala om relationer - människor emellan och mellan människor 
och ting i världen - främst i två bemärkelser: Dels talar jag om relationer 
som stödjer bildning och dels om relationer som kan vara ett önskvärt mål 
för bildningen. Jag utgår från att bildande processer sker i en relation mellan 
individ, materialitet och situation. Utöver detta intresserar jag mig i studien 
för hur läsning av skönlitteratur kan bidra till läsarens bildning och i linje 
med resonemanget förstår jag läsning som en relation mellan text och läsare.  

Pedagogik som vetenskaplig disciplin är ett brett ämnesområde som 
handlar om fostran, utbildning och människors växande. Pedagogik omfat-
tar därigenom både det formaliserade och organiserade lärande som sker i 
samhälleliga institutioner och det fria lärande - ofta även kallat bildning - 
som inte är bundet till plats utan kan ske var som helst, exempelvis genom 
konst, litteratur och musik. Förhållandet mellan bildning och utbildning är 
en fråga som återkommer inom den pedagogiska filosofiska forskning som 
ägnar sig åt bildningsfrågor. Detta är inte en fråga jag kommer att diskutera 
närmare i denna studie, men då bildning ställs bredvid utbildning tydliggörs 
dock dess särdrag och därför vill jag stanna upp vid detta för en stund.  

Ett sätt att se på förhållandet mellan utbildning och bildning är att ut-
bildning representerar utvecklingen av specifika kompetenser och kun-
skaper medan bildning representerar ett moraliskt eller kulturellt personligt 
växande. Peter Kemp (2005) gör en liknande beskrivning. Han påpekar att 
de två aspekterna av det pedagogiska komplimenterar varandra. Han menar 
dessutom att utbildning bör innehålla bildning: 

All utbildning är nämligen också bildning i bemärkelsen daning, formning 
av det personliga och gemensamma livet. Men bildning omfattar mycket mer 
än utbildning. Den är, platonskt uttryckt, ett sinne för det sanna (kunskap 
och förståelse), det sköna (konsten och naturen försåvitt den talar till vår 
inbillningskraft) och det goda (det goda livet genom omsorg, erkännande, 
respekt o.s.v.) samt rättvisa (sambandet mellan det sanna, det sköna och det 
goda, det skäliga). (Kemp 2005, s. 145-146)  

Bildning kan förstås på olika sätt i relation till exempelvis utbildning, och i 
det perspektiv Kemp presenterar får utbildning representera den mer instru-
mentellt eller tekniskt betonade inlärningen av specifika moment eller kom-
petenser. Bildning är något mer svåråtkomligt eller oberäkneligt. I denna 
studie ansluter jag mig till en definition där bildning förstås som en övergri-
pande förändring av människan som moralisk, social och kulturell varelse. 



ANNA-LOVA OLSSON Strävan mot Unselfing  15
  

Med detta sagt ställer jag mig även bakom tanken om att bildning och ut-
bildning inte står i motsatsförhållande till varandra utan snarare är aspekter 
av vad pedagogik som vetenskap omfattar och att det kompletterar 
varandra. I denna studie kommer jag inte att se närmare på någon av de 
klassiska bildningstänkarnas texter. Jag vänder mig istället till moralfiloso-
fen Murdoch som inte ofta figurerar i denna kontext. Genom att göra det 
visar jag på ytterligare ett sätt att förstå vad bildning kan vara idag.    

1.1 Bildningens moraliska dimensioner - avhandlingens pedago-
giska utgångspunkt 
Bildning är en process som sker i relationer och som alltså är social. Det gör 
att det att vara i en bildande process också är att vara sårbar – individen är 
beroende av andra och påverkas av andra i detta. Det, menar jag, gör bild-
ning till en gemensam moralisk angelägenhet. Pedagogiken som disciplin 
borde innefatta en bildning som har ett moraliskt syfte och som formar det 
personliga och gemensamma livet. Kemp (2005) ger uttryck för denna 
ståndpunkt då han skriver att bildning och bildande processer inte går att 
separera från det moraliska: 

Bildning och utbildning är inte och kan inte vara värdeneutrala, inte vara 
utan en vision om det goda livet, ett förhållande till andra och en önskan om 
en rättvis samhällsordning för att förverkliga denna vision. (Kemp 2005, s. 
151)    

Varken utbildning eller bildning är värdeneutrala, i bemärkelsen inte utan 
visioner om formeringens önskvärda mål, och kan inte vara utan vad Kemp 
kallar en vision om det ”det goda livet”. Bildning är alltså enligt Kemp nå-
got moraliskt i sig. Pedagogiken i sin tur har ett ansvar för att möjliggöra 
platser där bildande processer kan ske och där människor kan utveckla sig 
själva som moraliska varelser (Jfr Hansen 2001b). 

Bildning är dock ett laddat begrepp, och dess plats och betydelse inom 
pedagogik som vetenskap är ingen självklarhet. Användningen av begreppet 
riskerar att förknippas med elitistisk förfining eller en egocentrisk resa mot 
ett allt större ansamlande av vetande om det inte ges en större inramning än 
den enskilda individens egen bildningsresa (Kemp 2005, LØvlie & Standish 
2002, Jonsson 2007, von Wright 2007). I en artikel med det talande namnet 
Do we still need the concept of Bildung? (2003) diskuterar Jan Masschelein 
och Norbert Ricken huruvida ett bildningsbegrepp som myntades i en tid 
av nödvändig frigörelse för individen fortfarande är gångbart eller fruktbart 
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idag. I en tid som kan beskrivas som alltmer präglat av individualism riske-
rar bildning att stärka tanken om individens bildning som ett egocentriskt 
projekt.  

Den utgångspunkt som jag här målar upp ger ett annat perspektiv på 
bildning än individens självförverkligande bildningsresa. Att ställa frågor 
om bildning innebär att ställa frågor om hur människor påverkar varandra 
i bildande processer och om hur vi kan leva tillsammans på sätt som är goda 
för både den enskilde och den omgivande världen. Det innebär att bildning 
är en angelägenhet för oss alla, inte enbart ett priviligierat fåtal, och att det 
är i skärningspunkten mellan individ och samhälle som bildning lokaliseras, 
inte som en egocentrisk bildningsresa.  

Bildning kan ske genom deltagandet i socialt liv, men kan den även ske 
genom konst och litteratur? Tänkare genom historien har på olika sätt be-
tonat skönlitteraturens formerande potential (Burman & Sundgren 2010, s. 
18-20, Kemp 2005, s. 158, LØvlie 2004, s. 100, LØvlie  & Standish 2002, 
s. 319). ”Litteraturens sätt att vara bär på något unikt och ojämförbart” 
skriver Hans Georg Gadamer (1997, s. 113), och menar att den estetiska 
erfarenheten är den ideala bilden av en bildningsprocess. Ellen Key (2010) 
påtalar att skönlitteratur bör vara en viktig del i skolans bildning av de unga 
då känsla och fantasi utvecklas, och temperament och karaktär förfinas:  

Och som en följd av känslans och fantasiens utveckling borde temperamentet 
vara fördjupat, karaktären förädlad, känsligheten förfinad, smaken odlad, 
njutningsförmågan uppövad. Själen borde vara fylld av bilder, idéförbindel-
ser, personliga upplevelser från kunskapens olika områden. Kulturens före-
mål borde hava blivit verkliga livsvärden, vilka satte såväl känsla som hand-
lingskraft i rörelse, värden att leva av och leva för i djupare mening, än man 
lever av och för det dagliga brödet. (Key 2010, sid. 134. Kursiv i orignal)  

Bildning genom litteratur är ett sätt att visa hur bildande processer kan ske 
på olika sätt och på olika platser. Bildning genom konst och litteratur bör i 
min mening inte förstås som en fråga om exempelvis hur många verk ur en 
klassisk kanon som individen läst, men vad är då litteraturens roll i bild-
ningen? Keys resonemang om den betydelse känslan och fantasin har för 
individens moraliska formering väcker vidare frågor om bildningsprocessen 
och om hur litteratur kan påverka människan. Detta är frågor som Mur-
doch går på djupet med och utvecklar i sin filosofi, och som jag kommer att 
behandla i denna avhandling.  
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I Murdochs tänkande ges konsten, och specifikt skönlitteraturen, en 
viktig roll som vägledare eller lärare i individens moraliska transformer-
ing:”Art then is not a diversion or a side issue, it is the most educational of 
all human activities and a place in which the nature of morality can be seen” 
skriver hon (1997, s. 372. Kursiv i original). Skönlitteratur och skönlitterärt 
berättande är ett sätt att förstå tillvaron och den mänskliga existensen. Det 
är en möjlighet för en läsare att utforska och reflektera över erfarenheter 
eller dilemman som upptar tanken, men på ett öppet sätt och utan begräns-
ningen av egocentriska motiv (Ruokonen 2008, s. 83-84). Det blir lättare 
att se det svåra då det speglas i en skönlitterär berättelse, med början, mitt-
punkt och ett slut menar Murdoch (1997, s. 252-253). I hennes tänkande 
är litteratur inte bara förströelse eller tidsfördriv. Det är något som kan på-
verka en människa. Litteraturen kan förändra föreställningsförmågan och 
uppmärksamheten och få läsaren att glömma sig själv för en stund och detta 
kan vara en del av en moralisk transformering. Den tanken har fascinerat 
mig och gjort mig än mer nyfiken på Murdochs författarskap.  

1.2 Inplacering av avhandlingen i den pedagogiska filosofin 
Frågan om bildningens processer och individens bildbarhet har en central 
plats inom den pedagogiska filosofin. Redan då bildningsbegreppet först 
började användas i början av 1800-talet präglade bildningstänkandet 
många områden såsom pedagogik, filosofi, litteratur och politik (LØvlie 
2007, s. 153). Bildning är alltså inget som pedagogiken är ensam om att 
intressera sig för.  

Ett problem med den pedagogiska filosofin som Øivind VarkØy (2013) 
påtalar är att den ofta förmedlas som om det hela skulle handla om idéhi-
storisk kunskap om färdiga system. VarkØy (2013, s. 46) menar att det inte 
alltid är tydligt att pedagogisk filosofi också handlar om tankemässigt liv, 
aktiv praxis och utveckling. Pedagogisk filosofi kan beskrivas som ett sätt 
att tala om och reflektera över undervisning, lärande och bildning som tar 
sin utgångspunkt i grundläggande förhållanden gällande människans tillbli-
velse, i hennes föreställningar om sig själv och i relationerna med andra 
människor. Så beskrivs den av Lars Emmerik Damgaard Knudsen och Matt-
tias Andersson (2009)2. De betonar vidare att den pedagogiska filosofin är 
ett samspel mellan den konkreta upplevelsen av att vara människa och den 
abstrakta reflektionen gällande frågor såsom ”vad innebär det att vara en 

                                                      
2 Redaktörer till boken Skab Dig! (2009) i serien Pedagogisk Filosofi 
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god människa?” och ”hur skapas förutsättningarna för denna människas 
tillblivelse?”  

Kemp (2005) beskriver den pedagogiska filosofin på ett liknande sätt och 
formulerar det som att bildningen står i centrum. Bildning är den pedago-
giska filosofins objekt: 

Pedagogisk filosofi är den form av filosofi som sätter själva bildningsproces-
sen i fokus. Den framspringer ur en förundran över bildningen: Vad är män-
niskan, då hon kan bildas? I vilken mån kan hon bildas? (Kemp 2005, s. 144)  

Inom den pedagogiska filosofin utforskas och utvecklas alltså frågor om 
bildningsprocesser och människans bildbarhet. Föreliggande studie bidrar 
till reflektionen över individens bildbarhet genom att uppmärksamma Mur-
dochs noggranna utforskande av den moraliska transformeringen och bety-
delsen av vad hon kallar ”det inre livet”.  

1.2.1 Individens bildbarhet 
Några pedagogiska filosofer har varit särskilt viktiga i mitt forskningsarbete 
emedan det problematiserar relationen mellan individ och omvärld i bild-
ningsprocessen. Kemp (2005) har gjort en pedagogisk läsning av Paul Ri-
couers begrepp ”den kreativa mimesis” och beskriver därigenom bildnings-
processen. Mimesis är en dialektisk process med tre aspekter där individens 
identitetsskapande förstås som en narrativ process. För att göra existensen 
hanterbar och begriplig formulerar människan livet språkligt i form av be-
rättelser som har en dramatisk struktur. Narrativiteten ger existensen struk-
tur och enskilda händelser får en betydelse i den större livsberättelsen om 
vem jag är. Individens formering - hennes identitetsskapande och menings-
skapande - beskrivs som en narrativ process som pendlar mellan liv och 
berättelse, mellan det individuella och det gemensamma. I min mening ger 
den kreativa mimesis en form till bildningsprocessen, men en form som är 
öppen och dialektisk.  
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Den kreativa mimesis formuleras genom tre aspekter3 som ger en bild av 
den berättande aktiviteten. Mimesis I är prefigurationen, och här finns be-
rättelsens rötter i handlingsvärldens praktiska verklighet och i de levda er-
farenheter som redan äger en form och ett sammanhang (Kemp 2005, s. 
174). Mimesis II är konfigurationen, och mötet med berättelser som skiljer 
sig från de egna. Ricoeur (1993, s. 155) menar att för att förstå en text måste 
individen utsätta sig för den, lyssna uppmärksamt, och följa med i berättel-
sen från början till slut. Först då kan är det möjligt att förstå ett annat nar-
rativs mening (Kemp 2005, s. 174-175). Mimesis III är refigurationen och 
en aspekt av distans och kritisk reflektion. Då individen relaterar en annans 
narrativ till det egna livet och reflekterar över vad det kan betyda för mig 
tillägnas narrativet som personligt betydelsefull. Den blir till något nytt som 
berättar både om individen och om det möte som ägt rum. Genom att följa 
med från början till slut sker alltså något med människan och det är något 
som öppnar för förändring. Hon kan komma att förstå världen och sig själv 
på ett nytt sätt och se nya möjligheter att vara och handla (Kemp 2005, s. 
175, Ricoeur 1993, s. 155).  

Ricoeur (1993, s. 209-210) skriver att han aktar sig för att översätta mi-
mesis med imitation eftersom det snarare handlar om en nygestaltning. Den 
mimetiska härmande aspekten, och det att följa en annan i öppenhet, kan i 
pedagogiken uppfattas som problematiskt menar Kemp (2005, s. 176, 186). 
Det finns enligt honom en rädsla för reproduktionen och indoktrineringen 
som gör att den mimetiska processen förbises: 

Övertagandet av traditionens idéer, föreställningar och berättelser om vad 
som är bra för människan bildar individen som ett själv, utan att för den 
skull hindra honom att förhålla sig kritisk till traditionen. (Kemp 2005, s. 
175)   

Beskrivningen av de tre aspekterna av den kreativa mimesis tydliggör i min 
mening att det mimetiska alltid innefattar en kritisk distans och en reflekt-
ion över vad just denna upplevelse kan betyda i mitt liv. Det betyder att 

                                                      
3 Kemp (2005, s. 173) beskriver de tre som ”faktorer”. Jag vill dock betona att dessa 
tre faktorer inte kan förstås som linjära steg eller som en utvecklingstrappa som 
pekar uppåt i 1, 2, 3) och för att göra det väljer jag använda benämningen 
”aspekter”. Mimesis I, II och II är dialektiska aspekter av en process, och de kan 
vara samtidiga. Det förflutna griper in i förståelsen av nuet, men så gör även den 
anteciperade framtiden. Den kreativa mimesis är en dialektik av berättelse, liv och 
tid vari individen formeras som människa. 
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övertagandet av tradition och narrativ inte innebär ett oreflekterat här-
mande eller en okritisk reproduktion.  

Den kreativa mimesis synliggör själva bildningsprocessen och betydelsen 
av den sammanhängande berättelsen och av kontext, kultur och historia för 
individens självförståelse. Begreppet visar på möjligheten att göra framtiden 
annorlunda än det förflutna. Kemps pedagogiska läsning väcker även vidare 
frågor gällande varje individs ansvar att utveckla sig själv moraliskt. Kan 
individer avkrävas ett ansvar för sin egen bildning? Har människor ett an-
svar att ge utrymme för andra att berätta om sig själva som individer och 
därmed skapa andra förutsättningar i livet? Murdoch menar att så är fallet 
– att transformeras som moralisk varelse är en uppgift och ett ansvar för 
varje människa att bära.  

Moira von Wright (2007) problematiserar relationen mellan individen 
och omvärlden i bildningen. Hon belyser en vanlig metafor för bildning; 
nämligen ”bildningsresan” där bildning gestaltas som en färd var individ 
företar sig på eget bevåg och vari hon så att säga erövrar alltmer bildning. 
Denna problematisering är, som jag visat ovan, del av en kritik av bildnings-
begreppet som kan ses hos många pedagogisk filosofiska tänkare. Kritiken 
mot bildningsbegreppet handlar om begränsningarna i additiva perspektiv, 
en dualistisk syn på existensen och en uppfattning om relationen mellan 
person och värld där subjektet är slutet och enhetligt. Det ger en problema-
tisk bild av en människa som utifrån eget tycke kan välja att delta i världen 
eller inte (von Wright 2007, s. 24-25). Bildning tenderar då att bli till den 
egocentriska bildningsresa som förstärker bilden av individen som sig själv 
nog. von Wright uppmärksammar hur de uppfattningar som är gällande 
inom pedagogiken angående människans konstitution och hennes bildbar-
het blir centrala för hur pedagogiken kommer att organisera utbildning och 
bildning.  

Von Wrights problematisering av bildningsbegreppet utgår ifrån ett re-
lationellt pedagogiskt perspektiv, vilket innebär att uppmärksamheten för-
skjuts från enskilda individer till mellanmänskliga relationer som en helhet. 
Att människor betraktas i relation till andra människor innebär att en för-
utsättning för den enskilda individens existens är existensen av andra (von 
Wright 2000, s 33).  

Det vida relationsbegreppet i det relationella perspektivet ger en god 
grund för att förstå pedagogiska relationer mellan individen och omvärlden 
som en del av bildningsprocesser, snarare än som ett mål för bildningen. 
Bildande processer vari individens självförståelse och hennes förståelse av 
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omvärlden bildas och om-bildas, går inte att separera. De är samtidiga. von 
Wright skriver om lärande och självets konstitution:     

Lärande… omfattar då meningsskapandet där att lära sig något nytt innebär 
att ny mening konstrueras och som en oupplöslig del av denna process skapas 
och omskapas självet. Det innebär exempelvis att lärande förstås i sitt sam-
manhang och uppfattas som ett skeende i interaktion med omvärlden, sär-
skilt den sociala världen. I kommunikations- eller läroprocesser konstitueras 
och förändras människors själv och de förmågor och kunskaper de behöver 
för att finna sig tillrätta i livet. Det medför att konstruktionen av kunskap 
inte kan förstås som begränsat till varje individs enskilda medvetande, utan 
som ett fenomen som sker i en social process, intersubjektivt. (von Wright 
2000, sid. 49) 

Då lärande sker förändras människan som unik individ, vilket går att jäm-
föra med ett additivt perspektiv där människan snare erövrar alltmer kun-
skap.  

von Wrights arbeten belyser relationen mellan individ och omvärld i bild-
ningen och visar på pedagogiska konsekvenser av ett slutet individcentrerat 
perspektiv. Då människor bemöts som fristående subjekt som var och en 
kräver uppmärksamhet riskerar responsen från dem bli att individen alltmer 
uppfattar sig själv som isolerad från andra. Detta ”stärker en egocentrisk 
jaguppfattning” skriver hon (2000, s. 195). Det relationella perspektivet är 
ett alternativ som förskjuter fokus, vilket varit viktigt i mitt eget arbete. Det 
som i mer vardagligt tal kallar jaget eller självet förstås som i grunden soci-
alt, och individualiteten konstitueras i konkreta relationer mellan männi-
skor. Samtidigt erbjuder perspektivet ett sätt att se på människan som i 
grunden social utan att tanken om ett unikt själv åsidosätts. Bildande pro-
cesser blir därmed något som sker i relationen mellan individ, materialitet 
och situation.  

Kemps och von Wrights arbeten visar att den process som bildningen är 
och de relationer som möjliggör bildning är viktiga att reflektera över, och 
jag ansluter mig till den förståelse de skriver fram. I en artikel med det något 
provocerande namnet Schools as places of unselving: An educational pa-
thology? (2009) uppmärksammar Michael Bonnett istället platsens och 
rummets betydelse för en individs formering. Han visar att platser som ut-
manar människan kan vara bra för henne i bemärkelsen att självet kan vid-
gas. Men han påtalar även att tryggheten i en miljö som är bekant och som 
bekräftar individen är central i detta sammanhang. En förändringsprocess 
som sker i en miljö som inte ser och lyssnar till den unika individen är inte 
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alltid positiv för hennes förståelse av sig själv. En utmaning kan bli patolo-
gisk om den sker på en plats som är ogästvänlig, fientlig eller på en plats 
som ej beaktar den individuella människan. Då riskerar hon att tappa bort 
sig själv och snarare gå mot ett reproducerande av vad som på denna plats 
tas för givet som gott.  

Bonnett ställer frågor om vilken pedagogisk betydelse hemmahörandet 
har för individens bildbarhet och självförståelse, och han använder han be-
greppet ”unselving” i denna diskussion. Bonnett refererar inte till Murdoch 
men hans användning av begreppet - för att belysa en förändringsprocess 
som innebär att individen på något sätt överger en del av vad hon uppfattar 
som sig själv till förmån för något annat - påminner om vad Murdoch kallar 
”unselfing”. Frågan om betydelsen av att känna sig hemma, trygg i en upp-
levelse eller rotad i ett narrativ intresserar mig och jag kommer att närma 
mig och problematisera den med hjälp av Murdochs texter om betydelsen 
av unselfing i den moraliska transformeringen.  

I avhandlingen ansluter jag mig till de perspektiv på individens bildbarhet 
som de tre nämnda tänkarna för fram, och den undran du uttrycker angå-
ende processen, relationen och platsens betydelse i bildningen delar jag. von 
Wrights (2000, 2007) utveckling av det relationella perspektivet förflyttar 
fokus från ett individcentrerat pedagogiskt tankesätt till att istället se till 
den pedagogiska relationen. Kemps (2005) pedagogiska tolkning av den 
kreativa mimesis som en dialektisk och narrativ bildningsprocess ger en 
form till bildningen som väl harmonierar med det relationella perspektivet, 
och en form som inte föreslår en instrumentell process. Slutligen har Bonnett 
(2009) gjort mig uppmärksam på platsens och rummets betydelse för indi-
videns bildbarhet. För att exemplifiera vad detta betyder för avhandlingen: 
En bildningsprocess som sker vid läsning av skönlitteratur blir därmed nå-
got som sker i en relation mellan läsaren, texten och den plats där läsningen 
sker.  

1.2.2 Murdoch i denna avhandling 
I avhandlingen kommer jag att utveckla Murdochs tankar om moralisk 
transformering. Det är min fasta övertygelse att hennes idéer om bland an-
nat den betydelse föreställningsförmågan och uppmärksamheten har för 
moralisk utveckling ger viktiga infallsvinklar på individens moraliska ut-
veckling, och att dessa tankar är värdefulla för den pedagogiska filosofin. 
Murdoch ägnade en stor del av sitt akademiska liv åt frågor om hur män-
niskan kan utvecklas moraliskt och hur utvecklingens mål kan formuleras: 
”What is a good man like? How can we make ourselves morally better? Can 
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we make ourselves morally better?” frågar hon i artikeln On God and Good 
från 1969 (1997, s. 342. Kursiv i original). Hennes texter återkommer till 
betydelsen av människans inre för förståelsen av det moraliska. Murdoch 
arbetade ständigt mot en moralfilosofi som uppmärksammar betydelsen av 
det inre livet, med drömmar, föreställningsförmåga, rädslor och annat som 
inte alltid låter sig inplaceras i principer och mallar. Hon påtalar att det 
moraliska livet riskerar att reduceras och instrumentaliseras om exempelvis 
betydelsen av individens handlingar och moraliska val betonas alltför starkt 
(Bagnoli 2012, Widdows 2005, s. 21). 

Murdoch var både filosof och författare och hon tematiserar frågan om 
moralisk transformering såväl i sina filosofiska arbeten som i sina skönlit-
terära verk, om än på olika sätt (Jfr Altorf 2008). Tonvikten i denna av-
handling ligger vid hennes filosofiska arbeten. I en intervju med Christopher 
Bigsby från 1982 säger Murdoch att i stort sett alla hennes romaner handlar 
om den moraliska uppgiften att som människa transformera, förändra och 
utveckla sig själv. Hon tillägger dock att få av hennes karaktärer kommer 
särskilt långt i sin process: ”… nobody in my books ever gets anywhere 
really, or gets very far with the process (i Bigsby 1982, s. 108)4. I hennes 
texter beskrivs den moraliska transformeringen som en mödosam och kom-
plex process som innebär en kvalitativ förändring av hela människan, som 
tänkande och kännande varelse.   

Intresset för Murdochs filosofi växer, men det dröjer fram till 2000-talet, 
och cirka tio år efter hennes bortgång, innan hennes filosofiska arbeten får 
en större uppmärksamhet inom pedagogiken. Genom det arbete jag utfört 
har jag kommit att bli övertygad om att hon under lång tid underskattats 
som tänkare och att det finns mer att hämta i hennes texter. Min förhopp-
ning är att denna avhandling närmare ska introducera Murdoch i en peda-
gogisk kontext och i en nordisk forskningskontext, och att den bidrar till 
ett ökat intresse för hennes tänkande och skrivande.  

1.3 Avhandlingens syfte  
Föreliggande avhandling fördjupar den pedagogiska frågan om individens 
bildbarhet, och därtill finns ett intresse för skönlitteraturens betydelse i bild-

                                                      
4 Detta uttalande följer en diskussion om huruvida Charles Arrowby, en fiktiv ka-
raktär från romanen Havet, havet från 1978, kan förstås som en god människa eller 
inte. Berättelsen om Charles kommer jag att uppmärksamma i avhandlingens kapitel 
7.  
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ningen. Avhandlingen är en argumentation för att det i filosofen Iris Mur-
dochs arbeten finns ett bildningstänkande som är värdefullt för den peda-
gogiska filosofin. Murdoch utvecklar tankar om individens moraliska trans-
formering och av hur läsning av skönlitteraturen bidrar till detta, och där-
med till människans hela bildning. Murdoch menar att människans mora-
liska transformering innebär att hon öppnar sig för olika sätt att förstå värl-
den och agera i den, och att hon transformerar sig själv och utvecklas mot 
att bli allt mindre egocentrisk. Med stöd i Murdochs texter argumenterar 
jag för att denna transformering därtill leder till en allt större sensibilitet 
och ökad närvaro i relationer.  
 
Avhandlingens syfte är att fördjupa förståelsen av individens moraliska 
transformering såsom den belyses av Iris Murdoch, och att därigenom till-
föra den pedagogisk filosofiska förståelsen av bildning en dimension av in-
dividualitet och föreställningsförmåga.   
 
Avhandlingens syfte uppfylls genom en argumentation som byggs i fyra te-
ser. Teserna utvecklar successivt en bild av vad moralisk transformering är. 
Avslutningsvis i avhandlingen diskuteras på vilket sätt Murdochs tänkande 
kan berika den pedagogiska filosofins diskussion om bildning.  
 
Avhandlingens fyra teser är i korthet följande5:  

 
1.) Imagination är en form av föreställningsförmåga som stödjer indivi-

dens moraliska transformering genom att möjliggöra en mer realist-
isk förståelse av den egna personen och omvärlden.  

2.) Attention är en uppmärksamhet som stödjer individens moraliska 
transformering genom att ge henne en riktning mot världen och det 
goda.  

3.) Unselfing är ett moraliskt tillstånd av osjälviskhet och sensibilitet in-
för andra människor och deras behov.  

4.) Läsupplevelsen bidrar till individens moraliska transformering givet 
att texten har en kvalitet av imagination.   

 

                                                      
5 I avhandlingen använder jag Murdochs engelska benämning på de mest centrala 
begreppen; imagination, fantasy och unselfing. För en kortare diskussion om detta, 
se kapitel fyra, avsnitt 4.2: Reflektioner över tolkningsarbetet och dess utmaningar.  
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De fyra teserna bygger på varandra och de kan inte stå helt fria från 
varandra. I teserna argumenterar jag för att imagination, attention och un-
selfing är centrala för att möjliggöra en moralisk transformering, men även 
att de samtidigt kan beskriva den bildade människan. Processen och målet 
med bildningen kan inte separeras. Denna mottaglighet och samstämmig-
heten i process och mål fångas i uttrycket unselfing. Att transformeras som 
moralisk varelse innebär med Murdoch att som individ utveckla en sensibi-
litet inför en värld av överflöd och en förmåga att se den för vad den är. 
Unselfing blir därför ett viktigt begrepp i avhandlingen som i min mening 
till fullo kan förstås först i relation till de andra nämnda fenomenen. Genom 
att i de första tre teserna visa hur Murdoch i sina i arbeten beskriver och 
resonerar om den moraliska transformeringen hävdar jag att denna process 
är en individuell förändring mot osjälviskhet och en alltmer realistisk för-
ståelse av världen. Slutligen argumenterar jag även att läsning av skönlitte-
ratur kan stödja en denna moraliska transformering. Därav har teserna getts 
nämnda placering och uppbyggnad i avhandlingen.    

Avslutningsvis i avhandlingen diskuteras implikationerna av Murdochs 
tänkande för pedagogisk filosofisk förståelse av bildning och skönlitteratu-
rens betydelse i bildningsprocessen. Jag menar att om hennes tankar om den 
moraliska transformeringen tas på allvar i reflektionen om bildning, innebär 
det att bildning ses som en moralisk process vars mål är en ökad sensibilitet 
och en ökad närvaro i världen (snarare än en egocentrisk bildningsresa). 
När imagination, attention och unselfing används för att beskriva bild-
ningen blir det tydligt att det hela är en kontinuerlig process av att upptäcka 
världen som individen ständigt måste sträva efter att upprätthålla. 

1.4 Avhandlingens disposition  
Kapitel ett: Inledning. I detta kapitel presenteras avhandlingens pedagogiska 
utgångspunkt i ett intresse för bildningens moraliska dimensioner. Här pla-
cerar jag även in avhandlingen i pedagogisk filosofisk forskningstradition. 
Därefter förflyttas presentationen till att specifikt lyfta fram avhandlingens 
centrala tänkare Iris Murdoch. I korthet presenteras hennes bärande tanke 
om hur människan kan transformera sig som moralisk varelse. Utöver det 
formuleras avhandlingens övergripande syfte, bidrag och design. 

Kapitel två: Forskning inom avhandlingens området. I detta kapitel pre-
senteras tidigare forskning som berör avhandlingens tema. Dels tar jag upp 
relevant och aktuell pedagogisk forskning om människans bildning och mo-
raliska transformering, dels tar jag upp annan forskning om Murdoch, med 
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fokus på de forskningsområden och teman som är relevanta för denna av-
handling.  

Kapitel tre: Iris Murdoch – Filosof och författare. I detta kapitel ges en 
övergripande inblick i Murdochs akademiska sammanhang och hennes pro-
duktion. Presentationen är avsedd att introducera läsaren i Murdochs liv 
och arbeten, och ge en bild av de kontexter hennes arbeten skedde inom. 

Kapitel fyra: Material och metod. I detta kapitel presenteras avhandling-
ens metod och det material som använts. Inledningsvis diskuteras tolkning 
av text, forskningsetiska reflektioner och tolkningsarbetets olika faser. 

Kapitel fem: Imagination – en verklighetstrogen föreställningsförmåga. I 
detta kapitel utvecklas frågan om vilken betydelse föreställningsförmågan 
har i individens moraliska transformering. Detta görs med utgångspunkt i 
Murdochs distinktion mellan två former av föreställningsförmåga, imagi-
nation och fantasy, som hon menar är en viktig del av mänsklig narrativitet.  

Kapitel sex: Attention - en uppmärksamhet som riktar individen mot 
världen. I detta kapitel fokuseras speciellt en riktning som individens upp-
märksamhet kan ha, det som Murdoch talar om som attention, och dess 
plats i den moraliska transformeringen. Enligt Murdoch kan attention ge 
individen en riktning mot världen och det goda.  

Kapitel sju: Unselfing och strävan mot osjälviskhet. I detta kapitel ut-
vecklas Murdochs förståelse av unselfing som jag argumenterar betecknar 
ett tillstånd av osjälviskhet och sensibilitet inför omvärlden. 

Kapitel åtta: Den moraliskt transformerande läsupplevelsen. I detta ka-
pitel utvecklas hur läsning av skönlitteratur bidrar till individens moraliska 
transformering. Läsning kan hjälpa individen till en mer realistisk och ett 
mer moraliskt sätt att förstå världen, och läsupplevelsen kan vara en upple-
velse av unselfing. För att läsningen ska möjliggöra en transformering krävs 
dock att texten har kvalitet av imagination.  

Kapitel nio: Avslutande reflektioner. I detta avslutande kapitel samman-
fattas avhandlingens mest centrala diskussioner i korthet. Därutöver disku-
teras på vilket sätt Murdochs tänkande kan berika den pedagogiska filoso-
fins diskussion om bildning. 
  



ANNA-LOVA OLSSON Strävan mot Unselfing  27
  

KAPITEL TVÅ 

Forskning inom avhandlingens område 
I detta kapitel presenteras tidigare forskning som valts ut på grunder av att 
den är relevant och intressant för denna avhandling. Jag har valt att foku-
sera tre områden: För det första presenteras pedagogisk filosofisk forskning 
som bland annat ställer frågor gällande människans bildbarhet, inre liv och 
moraliska utveckling, frågor som är centrala i avhandlingen. För det andra 
presenteras svenskämnesdidaktisk och litteraturdidaktisk forskning som hi-
storiskt sett tematiserat skönlitteratur som bildning. Jag noterar med in-
tresse att det pågått en diskussion om skönlitteratur som källa till bildning, 
men att det nu tycks ske en förskjutning mot andra intresseområden såsom 
betyg och bedömning. Slutligen lyfter jag fram forskning inom olika disci-
pliner som samlas runt ett intresse för Murdochs författarskap. Fokus i 
framställningen ligger främst på den pedagogisk filosofiska forskning som 
gjorts utifrån Murdochs tänkande.   

2.1 Pedagogisk filosofisk forskning inom avhandlingens område  
Frågan om bildningens processer och individens bildbarhet har en central 
plats inom den pedagogiska filosofin. Det har visats i det inledande kapitlet 
i avhandlingen. Vissa aspekter av denna fråga, som är relevanta för denna 
studie kommer nu att fördjupas. Jag kommer att lyfta fram forskning om 
den centrala frågan om relationen mellan individ och omvärld i bildningen 
och forskningsintresset för människans inre liv. Slutligen i detta avsnitt dis-
kuterats forskning som specifikt intresserar sig för det moraliska i bildning 
och utbildning.  

2.1.1 Relationen mellan individ och omvärld i bildningen 
I återkommande diskussioner inom pedagogisk filosofiska bildningsper-
spektiv lyfts frågor om hur relationen mellan individen och hennes omgiv-
ning ter sig och vilken betydelse den har för de bildande processerna. Spän-
ningen mellan en individs frigörelse från kultur och historia och hennes sam-
tidiga bundenhet därtill är drivande i många pedagogisk filosofiska bild-
ningsperspektiv (Gustavsson 2007, s. 10).  

Då Lars LØvlie (2004) ringar in frågan om relationen mellan individ och 
kontext genom att se till det tyska nyhumanistiska bildningstänkandet ger 
han ett exempel på en vanligt förekommande metod inom området. Det är 
inte ovanligt att aktuella studier vänder sig till klassiska bildningstänkare 
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för att i ljuset av dagens kontext utforska vad dessa perspektiv kan tillföra 
en nutida förståelse av bildningen. I LØvlies arbete är det främst Wilhelm 
von Humboldts idé om frihet som knutet till samspelet mellan jaget och 
världen som står i fokus för diskussionen, och LØvlie använder sig av den 
estetiska upplevelsen för att ompröva förståelsen av människans bildbarhet. 
Genom att se till det förändrande förhållandet mellan åskådare och bild i 
förskjutningen från det svartvita fotografiet till den digitala (rörliga) bilden 
omprövas förståelsen av individens frihet och bundenhet. Mellan bild och 
betraktare skapas en bro mellan det förflutna och nutiden och bilden kan 
säga något om både det som är och det som varit. Samspelet mellan bild 
och betraktare blir den tankeplats, eller det topos, utifrån vilket det är möj-
ligt att förstå individualitet och bildning. Det är i det ömsesidiga beroendet 
mellan individen och hennes omvärld som självet så att säga bildas och in-
dividualiteten omprövas. Det innebär att det inte främst är bildningens in-
nehåll som är intressant menar LØvlie, utan snarare det samspel som sker 
mellan exempelvis en betraktare och en bild. Artikeln visar på ett sätt att 
förstå en formerande relation genom att ta den estetiska upplevelsen som 
utgångspunkt och med noggrannhet granska den.  

Det råder ingen enighet om bildningens plats i pedagogiken som disciplin, 
vilket påtalats i inledningen till denna avhandling. Forskning visar att fokus 
på den fria processen kan vara problematiskt i relation till ett individualist-
iskt samhälle och ett individcentrerat sätt att se på det bildande subjektet. 
Bildning riskerar att bli till en teknisk fråga om att vidga individens hori-
sonter och till ett verktyg för utbildning då den tolkas inom en instrumentell 
bildningsdiskurs (se t.ex. Johnsson 2007, LØvlie 2004, LØvlie & Standish 
2002, Masschelein & Ricken 2013, von Wright 2007). Ett historiskt domi-
nerande sätt att förstå det bildande subjektet lutar sig på en sluten, enhetlig 
och additiv syn på individen och det har kritiserats och problematiserats 
inom pedagogisk filosofisk forskning. von Wright (2007) påtalar att bild-
ningsbegreppet tenderar att falla tillbaka på denna syn på individen och hon 
menar att bildning då främst blir något egocentriskt som alltmer stärker 
bilden av individen som någon som nästintill oberörd kan röra sig in och ut 
världen på eget bevåg. En implikation av detta riskerar enligt min mening 
att bli att bildningens relevans i dagens pedagogiska samtal alltmer minskar, 
och att bildningsprocessen därigenom tappar kraft och förlorar sin potential 
som moraliskt formerande.      

Forskningen visar alltså att uttolkningen av bildning är central för de 
möjligheter begreppet öppnar för och de problematiseringar som här tagits 
upp representerar här en kritik som är viktig att ta i beaktande. Lars LØvlie 
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och Paul Standish (2002) menar att om bildningsbegreppet ska vara rele-
vant idag måste det förändras och omprövas i relation till den tid som är, 
till de förutsättningar som finns i nuet och i den aktuella kontexten: 

As we have shown, Bildung is not a static notion, nor have the educational 
practises associated with it been without development, and this in multiple 
ways. (LØvlie  & Standish 2002, s. 334)  

Bildning, och de praktiker där bildning, sker är inte statiska och därmed 
måste även förståelsen av vad bildning är vara öppet för att omprövas och 
omformuleras. Först då kan bildning vara ett centrat tema inom pedagogik 
filosofisk forskning idag menar författarna. Det är i min mening en fruktbar 
ståndpunkt som försäkrar att bildningens syfte och betydelse inte stagnerar 
eller blir ett okritiskt gott.  

Diskussionerna om relationen mellan individ och omvärld är alltså van-
ligt förekommande inom den pedagogisk filosofiska forskning som intres-
serar sig för bildning. Forskningen som presenterats ovan ger uttryck för en 
grundläggande pedagogisk filosofisk undran om hur individens frihet rela-
terar till hennes bundenhet till kontext, tid och kultur. Den visar att förstå-
elsen av bildning ständigt utvecklas och förändras i relation till sin tid, men 
även att en historiskt dominerande och sluten bild av individen fortfarande 
gör sig gällande. I inledningen av avhandlingen slår jag fast att bildning och 
utbildning inte kan vara utan en moralisk vision. Med problematiseringen 
av bildningsbegreppet i åtanke ser jag det som en utmaning att försöka för-
stå hur en dylik vision skulle kunna formuleras utan att den blir tvingande 
eller riskerar att tysta samtalet om vad bildning är och kan vara. 

2.1.2 Individens inre liv i bildning och utbildning  
I denna avhandling kommer utforskandet av Murdochs filosofiska texter 
om moralisk transformering innebära att fokus till stor del ligger på vad 
Murdoch kallar ”det inre livet”, och som innefattar exempelvis uppmärk-
samhetens riktning och fantasins kvalitet. Det finns forskningsinriktningar 
inom den pedagogiska filosofin som adresserar liknande frågor inom utbild-
ning och bildning, och som söker sätt att förstå dimensioner av det mänsk-
liga som inte alltid blir synliga i det sociala. Exempelvis utforskas tystnad, 
kärlek, inspiration och uppmärksamhet i bildning och utbildning men även 
som bildning (se t.ex. Bergdahl 2010, Forrest 2013, Game & Metcalfe 
2008, HonderØd Hoveid & Finne 2014, Hägg och Kristiansen 2012, Lewin 
2014, Snow 2013).  
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Studier visar bland annat att förståelsen av vad det inre livet betyder för 
utbildning varierar. Exempelvis visar forskare som intresserat sig för tyst-
nad att just tystnaden hanteras på många olika sätt i utbildning. Att lämna 
tid för tystnad i utbildning kan möjliggöra ett utrymme vari elever och stu-
denter kan växa som individer (Kristiansen 2012) och som moraliska varel-
ser (Olsson 2012), men det kan även ses ett pedagogiskt verktyg för upp-
rätthållandet av ordning (Alerby 2012), eller som ett problematiskt mot-
stånd från eleven (von Wright 2012).  

Ett tämligen nyutgivet specialnummer av Journal of Philosophy of 
Education (2015) slår fast att det skett vad de kallar ”en kontemplativ vänd-
ning” inom den pedagogiska filosofin och det beskrivs som just som ett in-
tresse för kontemplativa praktiker i, och som, utbildning. Detta ökande in-
tresse kan exemplifieras på ett mycket konkret sätt genom att se till hur 
införandet av mindfulness som ett moment i skolans undervisning har ökat6. 
Mindfulness är en meditativ teknik och ett förhållningsätt som handlar om 
att utveckla uppmärksamhet, medvetenhet och medkänsla, och som har ut-
vecklats med inspiration från buddistiska traditioner7. Enligt min mening 
väcker omvandlandet av mindfulness och andra kontemplativa och medita-
tiva praktiker till moment i utbildning många spännande möjligheter och 
det kan leda till en större mångfald i undervisningen. Det väcker även frågor 
om vad implikationerna blir då exempelvis meditationen anpassas till denna 
institutionella kontext.  

Aislinn O’Donnell (2015) problematisera konsekvenserna av det sätt som 
mindfulness, som utveckling av uppmärksamheten, förs in i utbildning. Hon 
menar att det ses som ett moment snarare än en integrerad del av utbildning. 
Utbildningsdiskurser betonar ofta färdigheter, personlig utveckling och 
självförverkligande. Kontemplativa praktiker riskerar att i denna kontext 
bli till självhjälpsprogram som endast fokuserar på den egna personen, eller 
till en teknik för ökad effektivitet i kunskapsinlärningen. Med stöd i Simone 
Weil, och även till viss del Murdoch, argumenterar hon att den etiska di-
mension som finns i mandfulness-praktiken riskerar att glömmas bort då 
den förs in i en utbildningskontext. Att rikta sin uppmärksamhet är en etisk 

                                                      
6 Mindfulness-tekniker har med framgång anpassats för utövande i skolsamman-
hang. Det kan i del förklaras med ökad evidensbaserad forskning inom de medi-
cinska vetenskaperna, vilket introducerat dessa praktiker för en vidare publik menar 
Hyland (2015, s. 179-184). 
7 För en beskrivning av framväxten av mindfulness, se artikeln On the Contempo-
rary Applications of Mindfulness: Some Implications for Education (Hyland 2015).  
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handling av att öppna sig inför andra och utan denna etiska aspekt riskerar 
praktiken att instrumentaliseras och bli ett verktyg för ökad koncentration 
och effektivitet i undervisning. Därmed utarmas den, menar författaren.  

Den forskning som presenteras här visar på ett behov av att lyfta fram 
betydelsen av inre och kontemplativa aspekter av det mänskliga både inom 
pedagogisk praktik och i pedagogisk reflektion. Det sammanhang som en 
praktik förs in i kommer att påverka den form den antar just där. Den pro-
blematisering av konsekvenserna av att föra in exempelvis mindfulness i ut-
bildning som O´Donnell (2015) för fram och som diskuterats ovan är viktig 
att ta i beaktande. I denna avhandling kommer jag inte diskutera utbild-
ningskontexten i någon större omfattning men den pedagogisk filosofiska 
inriktning som utforskar människans inre liv sammanfaller i mångt och 
mycket med det arbete jag presenterar i denna avhandling. Fenomen såsom 
uppmärksamhet återkommer även i denna avhandling, men genom att jag 
på djupet fokuserar på Murdochs tänkande bidrar jag med en något annan 
synvinkel än vad som tidigare presenterats inom forskningsområdet.  

2.1.3 Det moraliska i utbildning och bildning 
Det finns flertalet intresseområden inom den pedagogiska filosofin som spe-
cifikt uppmärksammar det moraliska i utbildning och bildning. I ett brett 
perspektiv är det möjligt att urskilja två grundläggande ställningstaganden 
till relationen mellan det moraliska och utbildning inom forskningen. Upp-
fattningarna varierar dock givetvis inom detta spann. Dels kan det mora-
liska förstås som en separat del som kan föras in i, och även ut ur, under-
visning. Dels uppfattas det moraliska som en inneboende del av pedagogiska 
relationer som inte kan lyftas ut (Campell 2013, Carr 2006, Haydon 2003).  

I inledningskapitlet av denna avhandling har jag, med stöd i Kemp 
(2005), tydliggjort att jag utgår från en definition där bildning alltid har en 
moralisk dimension och att denna dimension inte kan lyftas ut eller separe-
ras från bildningen. En som likt Kemp argumenterar för att utbildning och 
bildning i grunden är moraliska är David Hansen (2001b), och han ställer 
därtill frågan om vilka pedagogiska ideal som på ett fruktbart sätt skulle 
kunna vägleda läraren i sitt moraliska arbete. Med stöd i bland annat Mur-
doch argumenterar Hansen för att självreflexionen är en viktig del av lära-
rens arbete eftersom det inre livet påverkar relationerna med andra, och att 
pedagogiska ideal kan vara ett verktyg i detta. Ett ideal är dock något annat 
än ett mål eller en önskan påpekar Hansen (2001b, s. 159). Idealet har nå-
got ouppnåeligt eller åtminstone svåruppnåeligt över sig och det fungerar 
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mer som en kompass eller som ett perspektiv utifrån vilket det går att ut-
värdera den nuvarande situationen.  

”Moral education”8 är benämningen på en specifik inriktning inom pe-
dagogisk filosofisk forskning som tar det moraliska i utbildning som ut-
gångspunkt (se t.ex. Carr 1999, MacIntyre 1981, Noddings 1984). Den har 
till stor del en praktisk inriktning i bemärkelsen att den främst ägnar sig åt 
moralisk utveckling i utbildning, och i hög utsträckning använder sig fors-
kare av aristoteliska och dygdeetiska perspektiv. Intresseområdet har dock 
under lång tid haft sin grund i den kantianska pliktetiken där det moraliskt 
rätta avgörs främst genom att individen intar ett bredare perspektiv och 
väljer med grund i mer allmängiltiga principer eller regler. Grovt draget bli 
det moraliska i utbildning i detta perspektiv främst en fråga om att utveckla 
det rationella tänkandet och om att lära principer och regler. Det är i det 
rationella som individens motivation till att handla rätt väcks (Halstead 
2013, Haydon 2003, Honderich 2005, s. 625-626, Smith & Standish 1997). 

Inom området moral education har det skett en förskjutning i teoribild-
ningen om moralisk utveckling och bildning, från ett kognitivt perspektiv 
till ett större fokus på karaktär och kultiveringen av känslolivet. Detta kan 
sägas höra samman med att aristoteliska dygdeetiska perspektiv har vuxit 
alltmer inom den pedagogiska forskningen under slutet av 1900-talet och 
början av 2000-talet (Campbell 2008, Carr 2014, Haydon 2003)9. Inom 
dygdeetiken betonas i högre utsträckning betydelsen av karaktär, attityder 
och känslor i det moraliska livet och en moralisk utbildning strävar mot att 
känslor och begär utvecklas mot det ideal som phronesis, den praktiska vis-
domen, är. Dygdeetiken utgår från att individens värderingar är knutna till 

                                                      
8 Jag kommer i det följande att använda den engelska benämningen ”moral educat-
ion” i syfte av att tydliggöra för läsare när att jag hänvisar till denna specifika in-
riktning. 
9 The Oxford Companion to Philosophy (2005, s. 947-948) gör en åtskillnad mellan 
dygdeetiken, som ett perspektiv som fokuserar på karaktär och dygd, och andra 
filosofiska perspektiv som tar känslor, attityder och önskvärda karaktärsdrag i be-
aktande men fortfarande utgår från tanken om att det är möjligt att utforma mer 
generella moraliska regler. Författaren pekar på att vissa dygdeetiska perspektiv i 
sin tur kritiserats för att i alltför hög grad tona ner, eller till och med förneka, möj-
ligheten att formulera mer allmänt giltiga moraliska principer. I syfte att göra en 
grov kartläggning av området använder jag här dygdeetiken som ett exempel på 
perspektiv som, i jämförelse med rationalitetsbaserade perspektiv, i högre grad lyfter 
fram betydelsen av kontext och individualitet för det moraliska.  
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sociala, historiska och kulturella sammanhang. Att göra moralisk utbild-
ning till en fråga om allmänna och universella principer blir därmed otill-
räckligt eller till och med omöjligt. Istället handlar det moraliska om att 
kultivera dygder, individuella förmågor och färdigheter som förbereder in-
dividen för att fatta ett lämpligt moraliskt beslut i en specifik situation (Carr 
2014, Haydon 2013, Honderich 2005, s. 947-948).    

David Carr (2014) är ett exempel på en förespråkare för dygdeetiska per-
spektiv. Utifrån denna utgångspunkt argumenterar han för att berättande 
och skönlitteratur har en viktig plats i en bildning som kultiverar individens 
karaktär. Genom att arbeta med fyra skilda perspektiv på litteraturens be-
tydelse, genom Platon och Aristoteles, romantikens idéer och slutligen post-
modernismen, når författaren slutsatsen att frågan om litteraturens roll i 
karaktärsutvecklingen inte har ett entydigt svar, men att litteraturens out-
tröttliga utforskande av människans existens och natur har mycket att er-
bjuda.    

Med det ökande inflytandet från perspektiv som i högre grad betonar 
betydelsen av känslolivet för det moraliska och etiska i utbildning och bild-
ning vidgas förståelsen av det moraliska livet. I arbetet med denna översikt 
över det pedagogiska forskningsintresset för moraliska dimensioner i bild-
ning och utbildning framträder en spänning mellan förståelsen av den mo-
raliska människan som främst en rationell, autonom individ och en mer 
komplex förståelse av människan som tar hänsyn till det inre livet, till käns-
lor, fantasier etc.  

Ingången i mina läsningar av Murdoch har varit en nyfikenhet på just 
den komplexitet moraliska förändringsprocesser håller och den förändring 
av hela människan som de kräver, och genom min bekantskap med Mur-
doch har denna ståndpunkt ytterligare förstärkts. Med Murdoch blir min 
ingång till förståelsen av den moraliska människan något annorlunda än det 
dygdeetiska perspektiv som är vanliga inom moral education-forskningen. 
För Murdoch var det goda något som kan förstås av människan i specifika 
situationer, men samtidigt även något som överskrider person och kontext 
och som även har en essens som människan endast kan förnimma i livets 
gränssituationer. I detta perspektiv kan det goda ge riktning för mänskligt 
liv just för att det är förankrat i det konkreta men samtidigt överskrider 
situation och kontext (Rowe 2002, s. 193, Taylor 1996, s. 5).  

 I föreliggande studie blir frågan om bildning i hög grad en fråga om vilka 
relationer som stödjer bildning, och om vilka önskvärda moraliska relat-
ioner bildning kan möjliggöra. Denna översikt över relevanta forsknings-
områden och tidigare forskning pekar på att pedagogisk filosofiska frågor 
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om vad det moraliska livet är och om hur bildningsprocesser gestaltar sig är 
ytterst relevanta att utveckla. Vad innebär det att vara en moralisk varelse? 
Vilken betydelse har till exempel känslor, beslutsprocesser och kritiskt tän-
kandet i det moraliska livet? Den förståelse jag i denna studie utvecklar ut-
ifrån Murdochs texter implicerar att det rationella är en otillräcklig grund 
för att förstå det moraliska, och det blir nödvändigt att även se till en män-
niskas inre liv och betydelsen av exempelvis rädslor, begär och fantasier. I 
Murdochs författarskap har jag funnit ett noggrant och nära utforskande 
av betydelsen av det inre livet för den moraliska transformeringen, och i 
avhandlingen kommer jag att lyfta fram det genom att bland annat argu-
mentera för betydelsen av föreställningsförmåga och uppmärksamhet för 
moralisk förändring.   

2.2 Forskning om skönlitteratur som bildning  
I denna studie har skönlitteratur och läsning en central roll. Som läsaren av 
avhandlingen kommer att se figurerar läsupplevelsen som ett exempel på en 
process som kan stödja individens moraliska transformering. I den första 
inplacering som gjorts inom pedagogisk filosofisk forskning har några van-
liga diskussioner om bildning belysts och redan här har konsten och littera-
turen figurerat som exempel på hur bildningsprocesser kan te sig, och som 
argument för olika sätt att förstå bildningen. Det är naturligtvis ingen slump 
eftersom temat är relevant för denna studie, men det är även så att bild-
ningstänkare genom historien på olika sätt betonat konstens och skönlitte-
raturens formerande potential (Burman & Sundgren 2010, s. 18-20, Kemp 
2005, s. 158, LØvlie 2004, s. 100, LØvlie  & Standish 2002, s. 319).  

En som länge forskat om och argumenterat för bildningens och skönlit-
teraturens plats i en demokratifostrande högre utbildning utifrån 
dygdeetiska perspektiv är Martha Nussbaum. Nussbaum (2002) undersö-
ker bland annat den amerikanska traditionen av “liberal education” inom 
högre utbildning i relation till den globala värld vi nu lever i och hon menar 
att möjligheten att agera som medborgare i interkulturella kontexter kräver 
mer än rationalitet och faktakunskap. Det kräver kärlek och föreställnings-
förmåga. Nussbaum har i flertalet studier berört betydelsen av att utveckla 
av vad hon kallar ”den narrativa fantasin”10. Narrativ fantasi innebär att 
kunna föreställa sig hur det är att stå i en annans skor och det är det första 
steget mot demokratisk handling. Denna forskning visar att skönlitteratur 

                                                      
10 Se främst kapitel tre, The narrative imagination (Nussbaum 2002), för en diskuss-
ion om fantasins betydelse för demokratisk handling.  
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kan ha en central betydelse för utvecklingen av den narrativa fantasin och 
Nussbaum argumenterar att litteraturen bör vara en viktig del av högre ut-
bildning. I detta perspektiv blir litteraturstudier ett sätt att kultivera studen-
ters känsla och deras förståelse för andra människor. Litteraturen öppnar 
för insikten om att vi alla delar en gemensam mänsklighet och om att det är 
genom (den narrativa) fantasin som vi alla kan närma oss varandra menar 
författaren.  

Nussbaums ingång till forskningen om litteraturens roll i bildning och 
högre utbildning är att läsning kan bidra till en ökad förståelse av andra 
människor. Detta kan ske genom att studenter tar del av andras erfarenheter 
och bakgrund i litteraturen och genom att de kritiskt granskar sina egna och 
andras värderingar i diskussioner om läsningen. I den föreliggande studien 
har Nussbaums tankar ingen framträdande roll men hon är värd att nämna 
i sammanhanget då hennes studier av, och argumentation för, betydelsen av 
individens känsloliv och fantasi är ett inflytelserikt bidrag till forskning om 
bildning inom högre utbildning.    

2.2.1 Svenskämnesdidaktisk och litteraturdidaktisk forskning 
Svenskämnesdidaktisk och litteraturdidaktisk forskning ägnar sig främst åt 
ämnesdidaktiska frågor. Här finns dock ett stort område som historiskt sett 
tematiserat skönlitteratur som bildning (Dahl, 1999, Danielsson 1988, 
Lundström 2007, Román 2006, Persson 2007, Thavenius 1999a) vilket är 
intressant för föreliggande avhandlingen även om den inte kommer att be-
röra den didaktiska delen av pedagogiken.  

Inom svenskämnesdidaktiska och litteraturdidaktiska forskningsinrikt-
ningar finner jag en tydlig spänning i förståelsen av hur bildning genom 
skönlitteratur sker. Dels finns en betoningen på betydelsen av studentens 
egen erfarenhetsvärld men även en betoning på en klassisk litterär kanon. 
Vad som ofta kallas ”erfarenhetspedagogisk forskning” har dock blivit allt-
mer framträdande och i början av 2000-talet lyfter forskningen till stor del 
vikten av att synliggöra elevens erfarenheter och kulturella uttryck i under-
visning om och med skönlitteratur.  
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Hultin (2004) noterar ett annat drag inom den didaktiska forskningen; 
att det främst är den politiska bildningen som tematiseras11. Exempelvis fö-
respråkas det gemensamma samtalet om litteraturen och läsningen som en 
grund till en personlighetsutvecklande, och samtidigt demokratisk och po-
litisk bildning. Även vikten av att föra in populärkulturella texter som elever 
antas vara bekanta med och intresserade av i skolan, och av att vidga text-
begreppet till att omfatta andra medier betonas (se t.ex. Fast 2007, Molloy 
2002, Olin Scheller 2007, Olin Scheller & Wikström 2010, Persson 2007, 
Tengberg 2011).  

Jan Thavenius har under lång tid utfört forskning om svenskämnet och 
litteraturundervisningen som bildningsämne från ett erfarenhetspedago-
giskt perspektiv. Thavenius (2004a) ifrågasätter bland annat skolans tal om 
lust och kreativitet som något särskilt från talet om lärande och kunskap. 
Lust och glädje ses som tillfredställelse och även som något potentiellt farligt 
och svårt att kontrollera, men det förknippas sällan med lärande, menar 
han och föreslår istället ”en radikal estetisk” som släpper fram det mångty-
diga, frigörande och omstörtande i konst och litteratur. Den radikala este-
tiken har tydliga politiska och demokratiska ambitioner, och här lyfts bild-
ning genom konst och litteratur fram som centralt för att utveckla en kri-
tiskt ifrågasättande medborgare snarare än att utveckla en gemensam kul-
turell referensram för eleverna.  

Boel Englunds (1997) studie om litteraturstudier i gymnasieskolan är ett 
arbete som i sammanhanget sticker ut och som tillför ett intressant bidrag 
till diskussionen om skönlitteratur och bildning12. Englund ifrågasätter till 
viss del undervisningens starka betoning på elevens egen person och den 
starka sociala fostran av eleven inom skolans institutionella kontext och 
specifikt i just litteraturstudier. Englund öppnar för frågan om huruvida det 

                                                      
11 Samtidigt som mycket svenskämnesdidaktisk forskning förespråkar en bred poli-
tisk bildning visar forskningen även att läsning i praktiken ofta tenderar att stanna 
vid en mer instrumentell färdighetsträning eller en litteraturhistorisk inlärning (Hul-
tin 2006, Lundström 2007). Enligt Kerstin Bergöö (2005) är det svenskämne lärar-
studenter möter under sin lärarutbildning vad studenterna kallar ”ett gammalt 
svenskämne”, fortfarande med fokus på färdighetsträning, vilket föreslår att denna 
spänning fortfarande finns kvar. 
12 Analysen i avhandlingen Skolans tal om litteratur – Om gymnasieskolans littera-
turstudium och dess plats i ett kulturellt åter-skapande (Englund 1997) fokuserar 
litteraturstudiet inom ramen för gymnasieskolans modersmålsämne i Sverige och 
Frankrike, vid tidpunkterna 1920 och kring 1980. I centrum för analysen står frågan 
om den betydelse studierna får i ett kulturellt återskapande. 
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är skolans uppgift ”att dana elevernas karaktär i riktning mot samarbete, 
tolerans, jämlikhet och ifrågasättande av rådande förhållanden” (1997, s. 
227). Då de skönlitterära texterna och de läsanvisningar som ges fokuserar 
eleven själv – hennes känsloliv, erfarenheter och värderingar – har hon 
mycket lite möjlighet att förhålla sig kritiskt. Då istället romanen, texten, 
eller perspektiv på litteratur är i fokus för undervisningen har eleven en an-
nan möjlighet att göra motstånd menar författaren: 

Så länge litteraturstudiet i princip bara kräver ”skolkunskaper” av eleverna 
finns utrymme för motstånd mot påverkan. Det anvisade sättet att studera 
litteratur kräver kring 1980 att elevens eget jag och innersta dras in i skolun-
dervisningen. (Englund 1997, s. 193) 

Denna studie väcker viktiga frågor angående litteratur som verktyg för fost-
ran och medveten förändring i en skolkontext. Den visar att det är viktigt 
att reflektera över hur texter används och över vad konsekvenserna blir om 
eleven som individ görs som föremål för undervisnings demokratiska fost-
ran. Kan läsning, i ”moralens namn”, bli en form av strikt social kontroll? 

Det är möjligt att se en pågående förskjutning inom den svenskämnesdi-
daktiska forskningen som leder mot ett ökat fokus på bland annat läsinlär-
ningsstrategier, utvecklingsplaner, eller betyg och bedömning. Gustaf Skar 
och Michael Tengberg (2014) har gjort en metastudie över det nämna forsk-
ningsområdet och menar att den nya gymnasiereform som inträdde 2011 
har konsekvenser för forskningen. Reformen innebär en förändring i skriv-
ningen om ämnet svenska till tydligare formuleringar gällande bland annat 
mål fastställda som kunskapskrav, och tydligare krav på att läraren ska 
kunna bedöma elevernas kompetensnivå. Författarna menar att det finns ett 
uttalat intresse från utbildningspolitiskt håll om ”forskningsbaserad under-
visning” och en önskan om att undervisningens, bedömningens och uppfölj-
ningens organisation bör kunna stödjas med resultat från svenskämnesdi-
daktisk forskning.  

Jag instämmer med författarna och menar att det är möjligt att skönja en 
utveckling i denna riktning (Jfr Elwér 2014, Johansson 2013, Lahtinen & 
Toropainen 2012, Olovsson 1015, Palmér 2012, Svensson & Torpsten 
2012). Frågor om bildning och personlighetsutveckling tycks ersättas av frå-
gor av annan karaktär, såsom just betyg och bedömning. Detta är i sig en 
intressant förskjutning som väcker frågor om konsekvenser för förståelsen 
av skönlitteraturens roll i bildning inom en institutionell kontext. Detta im-
plicerar att bildningsdiskussioner möjligtvis håller på att trängas undan till 
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förmån för frågor av annan karaktär och det i sig motiverar en studie som 
går på djupet med frågor om bildning och skönlitteratur. 

I föreliggande studie väljer jag att formulera mitt intresse för skönlittera-
turen och bildningen som en argumentation för hur läsupplevelsen kan 
stödja en människas moraliska bildning snarare än den politiska bildning 
en, som jag menar varit mer framträdande inom svenskämnesdidaktisk 
forskning. I denna studie blir bildningsfrågan en fråga om transformeringen 
av individens föreställningsförmåga och uppmärksamhet, och hennes sätt 
att relatera till andra varelser i världen. Jag intresserad av den fria bildning 
som sker då läsningen är spontan och motiverad av lust eller nyfikenhet. 
Den kan ske i en institutionaliserad skolmiljö men den kan även ske på ett 
café eller i en soffa.  

Med Murdoch kommer jag att argumentera att för att stödja bildning 
behöver läsningen till viss del vara fri från kontroll. Den behöver ett visst 
frirum där uppmärksamheten kan vandra i oväntade riktningar utan att sty-
ras, vilket i viss mån tycks gå stick i stäv med den didaktiska forskningens 
ökade fokus på exempelvis bedömning och uppföljning. Enligt min mening 
är dock de frågor som tas upp inom svenskämnesdidaktisk forskning intres-
santa. De ringar in en spänning mellan den individuella erfarenheten, ut-
forskandet av självet genom litteratur, och en historiskt-, kulturellt betonad 
bildning genom läsning av specifik litteratur ansedd som klassiker. Av vil-
ken betydelse är den individuella erfarenheten och vilken roll spelar texten 
och berättelsen, för läsningens möjligheter att stödja individens bildning? 
Den kritik Englund (1997) väcker är enligt min mening viktiga att ta i be-
aktande och den manar till diskussion angående risken att som en följd av 
en bildningsintention inskränka individens integritet.  

2.3 Forskning om Murdoch och moralisk transformering 
I det inledande kapitlet i denna avhandling introducerar jag Murdoch ge-
nom att visa att frågan om hur människan kan utvecklas som moralisk va-
relse är drivande i hennes tänkande. Utöver Murdochs egna filosofiska ar-
beten lutar jag mig i avhandlingen mot samtida läsare och Murdoch-tolkare 
inom filosofin, litteraturvetenskapen och pedagogiken. Om vi nu ser till den 
tidigare forskning där Murdochs tänkande varit centralt finns de största 
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forskningsområdena inom litteraturvetenskap och filosofi13. Maria Anto-
naccio (2012, s. 155) skriver att Murdochs tänkande haft inflytande på fler-
talet filosofiska forskningsinriktningar. Dels har hon beskrivits som en av 
de som banade väg för tanken om att skönlitteratur och narrativt berättande 
kan tillföra filosofisk förståelse. Dels har den betydelse Murdoch tillskriver 
uppmärksamheten och föreställningsförmågan i den moraliska reflektionen 
och beslutsfattandet betonats av forskare. I den forskning som använder sig 
av Murdochs tänkande återkommer exempelvis frågor om hur det goda li-
vet kan förstås, snarare än formuleringen av teorier om den rätta hand-
lingen. Även frågor om relationen mellan moraliska värden och individens 
vilja, känslor och begär återkommer. Det är diskussioner vi känner igen från 
den tidigare översikten över pedagogisk filosofisk forskning i detta kapitel, 
och här ges alltså ytterligare infallsvinklar.  

Murdochs betoning på realism som en strävan i det moraliska livet har 
uppmärksammats och debatterats inom den filosofiska forskningen. Om 

                                                      
13 De större forskningsmiljöerna inom forskning om Iris Murdoch lokaliseras geo-
grafiskt till engelskspråkiga länder. Den forskning som utförs i samarbete med the 
Iris Murdoch Research Centre vid Kingston University i London har länge varit ton-
givande. Här utförs både filosofisk och litteraturvetenskaplig forskning, men miljön 
utgår ifrån en litteraturvetenskaplig institution. Centrets ledare Dr Anne Rowe har 
som redaktör publicerat flertalet antologier om Murdoch och även författat egna 
studier. Från amerikanskt håll har länge den religionsvetenskapliga miljön vid Buck-
nell University i Chicago varit tongivande. Här befinner sig Maria Antonaccio, som 
publicerat flertalet texter om Murdoch och som även agerat redaktör för några an-
tologier, exempelvis Iris Murdoch – Philosopher som publicerades 2012. I denna 
antologi återfinns både brittiska och amerikanska forskare i ett samarbete som ter 
sig relativt nytt. Detta är en spännande utveckling inom forskningen som kan lära 
oss än mer om denna filosof och författare. 

   Forskningen på Murdochs filosofi är som sagt relativt begränsad till den anglo-
saxiska världen. Området inom litteraturvetenskapen är något bredare sett till detta. 
Den litteraturvetenskapliga antologin Iris Murdoch – Philosopher meets Novelist 
publicerades 2011 (de Melo Araujo & Vieira) och är ett exempel på ett brett sam-
arbete. I antologin samlas forskare från bland annat Brasilien, Iran, Italien, Portugal, 
Spanien och Turkiet. I ett nordiskt sammanhang har några få avhandlingar som 
lyfter fram Murdochs filosofi publicerats. Från Finland har två avhandlingar från 
ämnet social-, och moralfilosofi vid Helsingfors publicerats: En sammanlägg-
ningsavhandling från 2008 av Floora Ruokonen, och en monografi av Nora 
Hämäläinen från 2009 som i del fokuserar Murdoch. Vid Uppsala universitet i Sve-
rige har filosofen Kate Larson utfört en studie inom teoretisk filosofi. De flesta av 
de texter som publicerats inom ett nordiskt sammanhang är engelskspråkiga, med 
undantag för några artiklar som publicerats på nordiska språk. 
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det finns värden som är oavhängiga individen, och som hon kan vara mer 
eller mindre uppmärksam eller inkännande inför, vad innebär då en mora-
liska utveckling och moraliskt liv? Det är en intressant fråga att ställa. Mo-
ralisk transformering kan bli en fråga om hur värden som överskrider det 
individuella kan formuleras och hur inkännande förmågor kan utvecklas 
för att nå en ökad realism (Laverty 2007, s. 2, Widdows 2005, s. 8). Samti-
digt, finns det en risk med att föra en liknande argumentation in i den pe-
dagogiska forskningen och praktiken? Kan det resultera i en okritiska och 
regelberoende attityd till det moraliska som i alltför hög grad förlitar sig på 
generella principer (jmf Halstead 2013, s. 260)? Jag menar att så inte nöd-
vändigtvis är fallet. Murdoch förde en ständig argumentation för den en-
skilde individen och den betydelse det inre livet har för förståelsen av det 
moraliska livets utveckling, och det antyder forskningen om henne. Samti-
digt har hennes arbeten ett tydligt fokus på den moraliska verkligheten som 
vägledande.  

Murdochs förståelse av relationen mellan individualiteten och gemen-
samma moraliska värden har engagerat många forskare och flertalet pekar 
på att Murdoch uttrycker det moraliska i relationella termer, men med en 
betoning på ”det godas auktoritet”, som hon kallar det. I en tidig och infly-
telserika amerikansk studie för Maria Antonaccio (2000) fram begreppet 
”reflexiv realism” för att beskriva Murdochs filosofi. Den reflexiva realism 
läser jag som ett sätt att uttrycka det moraliska i relationella termer. Denna 
studie berättar att det moraliskt goda är en realitet hos Murdoch, men att 
det samtidigt alltid uppfattas och förnimms av en enskild individ på en spe-
cifik plats. Därmed blir målet med det moraliska inte att uppnå ett tillstånd 
där objektiva värden blir tydliga, utan snarare en strävan mot något und-
flyende och något som alltid kommer uppfattas på olika sätt av olika män-
niskor. Det goda är heller inte en avgränsad del av livet, eller något som vid 
specifika tillfällen sker i form av exempelvis goda handlingar. Det moraliska 
spänner över hela livet, ett sätt att leva och vara i relationerna med andra, 
och det blir därmed en del av att vara människa i världen.  

Murdoch använder sig gärna av kärlek eller förälskelse som ett mycket 
konkret exempel på relationens transformerande kraft. I sin doktorsav-
handling i filosofi har Kate Larson (2009) undersökt Murdochs filosofiska, 
och till viss del även skönlitterära, användning av kärleksbegreppet. Kärle-
ken beskrivs som transformerande och som en kraft som är stark och före-
nande, kommunikativ och spirituell. Med sin studie betonar Larson vissa 
kvaliteter som är viktiga i en moralisk relation, bland annat uppmärksam-
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heten, vilket även jag argumenterar för i denna avhandling. Därtill upp-
märksammas även den viktiga inspiration som Platon och Simone Weil ut-
gjorde för Murdoch, vilket för mig varit en pusselbit i min förståelse av 
hennes tänkande.  

Dessa studier visar att Murdochs filosofi inte kommer till sin rätt om den 
ses ur dualistiska perspektiv. Heather Widdows (2005, s. 159) uttryck för 
detta då hon skriver: ”Only in the holistic telling do certain aspects of Mur-
doch’s philosophy make sense”. Widdows trycker på att Murdochs beto-
ning på den moraliska verkligheten och det goda bör ses i relation till hennes 
betoning av det vardagliga moraliska livet. Exempelvis är det goda något 
som kan upplevas och förnimmas i vanliga aktiviteter som att betrakta ett 
konstverk, läsa en roman eller i relationen till de vi älskar. Samtidigt som 
Murdoch lägger tyngd på att individens egna erfarenheter är betydelsefulla 
i det moraliska livet, påtalar hon även ständigt att det är oerhört svårt och 
kanske till och med omöjligt för individen att frigöra sig från det egocent-
riska, som enligt hennes är det största hindret för moralisk transformering. 
De forskare som betonar komplexiteten i Murdochs tänkande har inspirerat 
mina läsningar av hennes texter. I avhandlingen utgår jag från ett relation-
ellt perspektiv på bildningsprocesser där en dikotomisering mellan exempel-
vis inre och yttre förlorar sin funktion. Detta har tillåtit mig att se på Mur-
dochs texter med ett öppet angreppssätt som jag hoppas speglas i arbetet.  

2.3.1 Pedagogiskt filosofiskt intresse för Murdochs tänkande 
Inom den pedagogisk filosofiska forskningen förekommer Murdoch i 
ökande grad som referens. I ett internationellt perspektiv återfinns hon som 
referens inom pedagogisk filosofisk forskning i något högre grad än i en 
nordisk kontext.  

von Wright (2008) har skrivit om pedagogiken som en ”rörelse och rikt-
ning mot det Goda”. I detta stödjer hon sig på Murdochs resonemang om 
det goda som en metafor som betecknar vad individen strävar mot, men inte 
som ett mål som hon kan uppnå. von Wright visar att pedagogiken har en 
inneboende strävan som gör att den som vetenskap skiljer sig från de veten-
skaper som gör anspråk på att endast beskriva, och att pedagogiken som 
praktik har ett moraliskt syfte att ”göra gott”. På så sätt ansluter denna 
artikel till utgångspunkten i denna avhandling. Det goda figurerar som en 
del av mina argumentationer men jag har valt att inte göra det till ett centralt 
begrepp i de teser jag utformat. Dock ansluter jag till tanken om det goda 
och den moraliska transformeringen som en strävan snarare än ett givet mål 
att anlända vid.   
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 Den pedagogisk filosofiska forskningen som (i del) stödjer sig på Mur-
dochs tänkande är ett litet område och det är svårt att göra några generellt 
uttalanden om den. Med försiktighet kan jag dock konstatera att jag ser att 
hennes tänkande till stor del används för att betona moraliska kvaliteter 
som något som berör det inre livet men som inte endast kan ses som indivi-
duella egenskaper som hör hemma hos ett subjekt eller ett objekt (se t.ex. 
Buchman 1989, Games & Metcalfes 2008, Snow 2013). David Lewin 
(2014) ansluter till argumentationen i denna avhandling då han fokuserar 
på uppmärksamhet och frågar vilken betydelse uppmärksamhet har i ut-
bildning. Lewin föreslår att frågan är komplex och att dess komplexitet är 
svår att fånga då utgångspunkten är en sluten syn på individen som subjekt. 
Uppmärksamhet är något som inte kan tvingas fram och i detta stödjer han 
sig bland annat på Murdoch och Simone Weil (Weil utgjorde ett stort infly-
tande på Murdochs förståelse av bland annat uppmärksamhet) i detta reso-
nemang. Artikeln argumenterar att deras respektive förståelse ringar in en 
spänning mellan den individ vars uppmärksamhet riktas på olika sätt och 
den värld som kallar på uppmärksamheten. Uppmärksamhet är något som 
inte ägs av varken individen eller världen. Med artikeln vill Lewin visa att 
uppmärksamhet är viktigt att ta i beaktande i det pedagogiska. Slutsatsen 
är att uppmärksamhet är något som studenter kan och bör utveckla ef-
tersom det kan vidga perspektiven, men att uppmärksamheten samtidigt är 
ytterst receptiv inför omvärldens inflytande. Detta är en tämligen ny artikel, 
men dess tankelinje är av stort intresse i denna studie då även jag kommer 
att argumentera för att den riktning uppmärksamheten har är av stor vikt 
för individens moraliska transformering.  

Få pedagogiska studier har fullt ut koncentrerat sig på Murdochs filosofi 
men det finns några exempel som på spännande sätt diskuterar implikat-
ionerna av Murdochs tänkande för förståelsen av pedagogik och utbildning. 
I en längre pedagogisk filosofisk studie argumenterar Megan Laverty (2007) 
för att lärande -”learning” – är ett centralt tema i Murdochs filosofi. Laverty 
(2007, s. 101-102) beskriver till och med Murdochs filosofi som ”en grän-
sernas pedagogik”; ”a pedagogy of limits”. Definitionen av lärande kan 
närmast beskrivas som en utvidgning av individens medvetenhet och det är 
något som sker genom en konfrontation med sinnenas gränser: ”Learning – 
identifying and overcoming the limits of consciousness” skriver hon (2007, 
s. 7). Först i denna utmaning kan individens gränser rubbas och kanske till 
och med vidgas. Slutsatsen att lärande därför är centralt i det moraliska livet 
sammanfattar Laverys studie (2007, s. 92-93). Jag tolkar användning av 
begreppet lärande som att det innefattar en vid förståelse av en pedagogisk 
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process som ligger nära hur jag i denna avhandling definierar bildning som 
en refiguration av individens narrativ14.  

Även den kortare studien Iris Murdoch, Liberal Education and Human 
Flourishing (2009) tangerar, som titeln föreslår, bildningstemat. Här tar 
William Evans Murdoch in i en utbildningsdiskurs som enligt författaren 
själv har en alltför hög betoning på yrkeskunskaper, prestation och framtida 
karriär. Genom att vända sig till Murdochs vida förståelse av ”techne”, som 
innefattar bland annat matematik, främmande språk och litteratur, och som 
har en moralisk dimension, söker Evans ett annat perspektiv. Med stöd i 
Murdoch kan Evans visa att akademiska studier kan förändra studenten på 
ett djupare och mer genomgripande plan - hennes perspektiv och sätt att 
leva - och i min mening slår Evans ett slag för behovet av bildning i högre 
utbildning.  

Det två nämnda pedagogiska studierna har inspirerat mitt arbete genom 
att exemplifiera vad som händer med den pedagogisk filosofiska förståelsen 
av bildning och utbildning då Murdochs tänkande tas som utgångspunkt. 
Lavertys studie betonar det omskakande, ibland smärtsamma och det nöd-
vändiga i att lärande eller bildningsprocesser är kontinuerliga och att de inte 
avstannar i en slutgiltig kunskap. I denna avhandling är jag även intresserad 
av vad upplevelsen och känslan av avslappning och harmoni betyder i den 
bildande processen, något som faller utanför ramen för den nämnda stu-
dien. Evans påminner att det inte enbart är vad som studeras, utan även hur 
                                                      
14Laverty diskuterar Murdochs filosofi bland annat i relation till det tyska begreppet 
”bildung” och i denna diskussion framhäver hon den centrala betydelse som indivi-
dens kontinuerliga utveckling, eller lärandet, har för det moraliska livet. Bildung 
beskriver hon (2007, s. 71. Kursiv i original) som en individs optimala självutveckl-
ing: Bildung, the fullest development of an individual”s powers”. Hon påpekar dock 
samtidigt att det inte är ett projekt individen fullföljer direkt och självständigt från 
omgivningens inflytande. Studien har som ramverk ett filosofiskt romantiskt per-
spektiv där bildung, och det kontinuerliga lärandet, lyfts fram som en central aspekt 
av det moraliska. Laverty argumenterar för att Murdochs tänkande har mycket ge-
mensamt med romantikens filosofer, deras anknytning till Platon och Kant och deras 
samtidiga kritik och omformulering av dessa traditioner. Laverty påpekar dock att 
Murdoch själv bestämt motsade sig ett liknande inflytande. Att kommentera Laver-
tys användning av filosofisk romanticism ligger utanför ramen för föreliggande av-
handling. Jag tolkar dock användningen av begreppet lärande och bildning i Laver-
tys studie som att det innefattar en vid förståelse av en pedagogisk utvecklingspro-
cess. Förståelsen av bildning i denna avhandling vilar dock inte på det tyska begrep-
pet bildung. Jag förstår bildning som en refiguration av individens narrativ och be-
tonar därmed dialektiken mellan individen och omvärlden, det levda livet och livs-
berättelsen, i bildningsprocessen.  
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det studeras som är betydelsefullt för den bildning som blir möjlig. Han 
påminner även om att det är viktigt att pedagogiken ställer frågor om hur 
studierna kan påverka studenterna som moraliska varelser, och om vilken 
utveckling som är önskvärd.  

De studier jag presenterat här representerat till vis del det övergripande 
forskningsintresset för Murdochs arbeten, och till viss del ett mindre peda-
gogiskt filosofiskt forskningsområde. Det pedagogiska området må vara li-
tet, men det visar på ett intresse som växer. De olika författarna har inspi-
rerat denna avhandling på olika sätt, och stärkt mig i uppfattningen att det 
finns mycket att utforska och hämta i Murdochs texter som kan ha bäring 
för hur det pedagogiskt är möjligt att förstå de moraliska dimensionerna av 
bildningen.  
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KAPITEL TRE 

Iris Murdoch – Filosof och författare 
Innan avhandlingens huvudsakliga argumentation tar sin början introduce-
rar jag i detta kapitel Iris Murdoch som är avhandlingens viktigaste källa 
och referens. Här belyses Murdochs inspirationskällor och några av de mö-
ten och människor som inspirerade henne. De sammanhang en människa 
befinner sig i kan dock inte förklara henne och kapitlet syftar främst till att 
ge läsaren en övergripande inblick i Murdochs akademiska liv och produkt-
ion, och kunskap om de olika miljöer och sammanhang inom vilka hennes 
argumentationer kom till.  

3.1 Iris Murdochs filosofiska och skönlitterära produktion 
Iris Murdoch föddes i juli år 1919 i Dublin på Irland. Hon avled i februari 
1999 i Oxford i England, och hon hade då under en tid lidit av sjukdomen 
Alzheimers.  

Murdochs samlade filosofiska produktion består av två sammanhäng-
ande verk. Sartre: Romantic Rationalist från 1953 som är hennes avhand-
ling och första publikation, och Metaphysics as a Guide to Morals från 
1992 som är hennes sista publikation. Utöver dessa två verk författade Mur-
doch åtskilliga kortare texter i form av artiklar, recensioner och liknande. 
Dessa kortare texter har publicerats i två samlingar: The Sovereignty of 
Good  från 197015som innehåller tre texter, och den mer omfattande Ex-
istentialists and Mystics: Writings on Philosophy and Literature från 1997. 
Den senare innehåller en mängd texter av Murdoch som sträcker sig från 
femtiotalet till åttiotalet. 1986 publicerade Murdoch även Acastos: Two 
Platonic Dialogues, en bok med platonska dialoger16.  

Murdochs skönlitterära författarskap är omfattande. Under sina fyrtio 
år som verksam författare skrev hon nästan genomgående en roman vartan-
nat år, vilket slutligen resulterade i hela 26 verk. Den första romanen Under 
the Net publicerades 1954, året efter att hon avslutat sin doktorsavhand-
ling. 1978 vann hon The Booker Prize för sin roman The Sea, the Sea, och 

                                                      
15 De tre texterna från The Sovereignty of Good har även publicerats i samlingen 
Existentialists and Mystics (1997). 
16 The Fire and The Sun: Why Plato Banished the Artists har publicerats både fri-
stående och i samlingen Existentialists and Mystics. 
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hennes sista roman, Jackson”s Dilemma, kom ut 1995. Hon har även gett 
ut en novellsamling17, skrivit fyra dramer18, och två poesisamlingar19. 

I princip alla av Murdochs skönlitterära texter finns översatta till 
svenska. Av den filosofiska produktionen finns endast en uppsats översatt. 
I en antologi med titeln Att läsa Platon (2007, s. 95-119) återfinns Det Go-
das Supremati Över Andra Begrepp20, en text som är central i denna av-
handling och vars originaltitel är The Sovereignty of Good Over Other 
Concepts. 

3.2 Kritik mot reducerande diskurser om den moraliska utveckl-
ingen 
Murdochs liv och leverne är fascinerande och inspirerade. Hennes akade-
miska utforskande illustrerar i sig en personlig utveckling som förändrar 
livet och dess möjligheter, inte bara för Murdoch själv utan även för andra 
(kvinnor) i akademiska miljöer. Murdoch trädde in i den akademiska miljön 
i Oxbridge21 som ung kvinna med rötter i medelklassen. Hon kom in på 
stipendium för några uppsatser hon skrivit och studerade sin grundutbild-
ning vid Summerville Universitet i Oxford. Endast en av sex studenter var 
då kvinnor (Conradi 2002, s. 95). 1947 påbörjade hon sina doktorstudier 
vid Newham College i Cambridge. Vid den tidpunkten var kvinnor fortfa-
rande inte tillåtna att ta ut en doktorsexamen vid detta universitet. Först 
1948, under hennes andra år som forskarstuderande, ändrades dessa regler 
och kvinnor kunde nu studera och även ta ut en examen vid universitetet 
(Conradi 2002, s. 261). 

Trots att kvinnliga doktorstudenter inte tycktes vara en självklarhet utan 
snarare en fråga för diskussion, delade Murdoch studiemiljö med flera 

                                                      
17 Something Special (2001) 
18 A Severed Head (1964), The Three Arrows with The Servants and the Snow. 
(1973), Joanna, Joanna. (1994) och The One Alone. (En radiopjäs som sändes på 
BBC Radio 13/2 1987.) 
19 A Year of Birds. (Murdoch 1991) och Poems by Iris Murdoch. (Red. Muroya &l 
Hullah, 1997) 
20Översättningen är gjort av den svenska filosofen Kate Larson. 
21 De brittiska akademiska miljöerna vid Oxford och Cambridge har båda medeltida 
rötter. De ligger nära varandra både geografiskt och tankemässigt. Tillsammans be-
nämns de ibland ”Oxbridge”. Se exempelvis The Oxford Dictionary of Philosophy 
och dess beskrivning av ”English Philosophy” (2005, s. 247-252) för en övergri-
pande historisk beskrivning av de två miljöernas relationer. 
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kvinnliga studenter som skulle komma till att bli inflytelserika filosofer. Till-
sammans med Mary Warnock, Mary Midgley och Elisabeth Anscombe stu-
derade hon sin grundutbildning i Oxford. Där mötte Murdoch även 
Philippa Foot som kom att bli en betydelsefull vän under hela hennes liv 
(Broackes 2012a, s. 2-3, Conradi 2002, s. 268). 

De akademiska miljöer som Murdoch möter som studerande befolkades 
av tänkare såsom Gilbert Ryle, Bertrand Russell och Ludvig Witt-
genstein.”[T]he philosopher Wittgenstein, under whose shadow I grew up 
as a student…” skriver Murdoch i artikeln Art as an Imitation of Nature 
från 1978 (i Murdoch 1997, s. 243). Den analytiska filosofins förankring i 
Oxbridge vid denna tidpunkt var stark. Murdoch respekterade de inflytel-
serika filosofiska traditioner som Oxford erbjöd, men hon kom successivt 
även till att utmana denna miljö och hon bidrog med en epistemologisk pro-
blematisering av flertalet av dess filosofiska angreppssätt.  

Senare forskning om Murdoch har betonat hennes bidrag till moralfilo-
sofin som just en utmaning och ett nytänkande perspektiv (se t. ex Broackes 
2012b, Roberts & Bauman 2010, Taylor 1996). Enligt Murdoch tenderade 
den anglosaxiska analytiska filosofin att lägga en alltför tung betoning på 
det individuella valet och handlingen i beskrivningarna av det moraliska. 
Själv argumenterar hon ständigt för att individens inre liv måste tas på allvar 
i detta sammanhang. Nussbaum beskriver Murdochs arbeten på följande 
sätt:  

Iris Murdoch was a major moral philosopher. More than any other figure of 
her generation, she challenged us to think better about the moral significance 
of the imagination, and of the inner moral work that we perform when we 
try to see another person clearly. (Nussbaum 2012, s. 137)  

I sina texter återkommer Murdoch ständigt till betydelsen av individens inre 
moraliska utveckling. Hon antyder även att utvecklingen av det inre är yt-
terst betydelsefull för det sociala livet, och för moraliska val och handlingar. 
Hon påtalar att om detta inte tas i beaktande riskerar det moraliska livet 
att reduceras och instrumentaliseras. Murdoch arbetade ständigt mot en 
moralfilosofi som betonar betydelsen av bland annat drömmar, föreställ-
ningsförmåga, rädslor och annat som inte alltid låter sig inplaceras i princi-
per och mallar (Bagnoli 2012, Widdows 2005, s. 21). 

Murdochs akademiska liv ger redan från början en bild av en kvinna med 
en fast beslutsamhet. Hon själv säger i en intervju från 1976 att hon aldrig 
känt sig intellektuellt särbehandlad i Oxfords akademiska värld: ”I have 
never felt picked out in an intellectual sense because I am a woman; these 



48  ANNA-LOVA OLSSON Strävan mot Unselfing 
 

distinctions are not made at Oxford” (Hale 2003 s. 32). Samtidigt, tillsam-
mans med de andra unga kvinnliga filosofer i Oxbridge bidrog hon till att 
förändra vad det var möjligt att tänka och vem det var möjligt att vara i en 
akademisk miljö och inom filosofin.   

Murdoch påbörjade sin akademiska karriär i England under 1940-talet 
då andra världskriget bröt ut. Efter avslutade grundstudier i Oxford reste 
hon till Bryssel för att arbeta som hjälparbetare inom UNRRA22. I brev be-
skriver hon dels de tankar och känslor som kriget väcker, men även den nya 
inspiration hon fann i kontinentala filosofiska tankar. Hennes intryck av 
kriget och de flyktingar hon mötte präglar erfarenheterna, men samtidigt 
kom hon även i kontakt med ett blomstrande kulturliv23. Hon läste Simone 
de Beauvoir, Jean Paul Sartre och Albert Camus. Hon inspirerades av reli-
giösa tänkare som Gabriel Marcel och Martin Buber, och den franska 
kristna mystikern Simone Weils tolkningar av Platon (Broackes 2012a, s. 
19-21). I oktober 1945 skriver hon följande i ett brev till vännen David 
Hicks: 

Existentialism, which is being acclaimed as the new philosophy of France & 
the philosophy of this age… is a group of theories descended from Kierke-
gaard, via Jaspers & Heidegger [sic], & now incarnated in Jean-Paul Sartre 
(non Catholic variety) & Gabriel Marcel (Catholic variety) and others. It”s 
anti-metaphysical and phenomenalist in flavour – concerned with the con-
crete puzzle of personal existence, rather than with general theories about 
the universe. In general I suppose, it”s a theory of the self, relation between 
selves & the self”s attitude to death. (Murdoch citerad i Conradi 2010, s. 
245) 

Murdoch fascinerades särskilt av Sartres existentialism. Hon besökte flerta-
let föreläsningar Sartre höll och hon mötte honom personligen vid några 
tillfällen. Hon beskriver sitt intryck av hans arbeten med stor entusiasm i 
ett brev till vännen David Hicks i novemner 1945: ”It”s the real thing – so 
exciting, and so sobering” (citerat i Conradi 2002, s. 216). Hon berättar om 
hur Sartre utforskar människans medvetande, det inre livet och relationen 
mellan det inre och individens perception och värderingar av sin omgivning 
och sig själv. Fascinationen för Sartres arbeten låg även i hur han söker nya 
vägar för att förstå det mänskliga och det moraliska genom att lösa upp 
gränserna mellan filosofi, psykologi och litteratur.  
                                                      
22 United Nations Relief and Rehabilitation Administration. 
23  Se Conradi 2010. Här återges långa brevväxlingar Murdoch haft med tre perso-
nen under denna period.   
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De kontinentalfilosofiska traditioner Murdoch mött hade påverkat 
henne och i sin avhandling diskuterar hon det hon ansåg vara existential-
ismens bidrag till moralfilosofin. Men studien problematiserade även denna 
filosofiska inriktning. Avhandlingen med titeln Sartre. Romantic Rational-
ist, som publicerades 1953 är ett betydande arbete då det var den första 
engelskspråkiga studie som gjorts om Sartre. Studien antyder en vilja hos 
Murdoch att föra in nya tankar i sin filosofiska hemmiljö. I studien ringar 
hon in vad hon ansåg var tidens filosofiska problem:  

We can no longer formulate a general truth about ourselves that shall en-
compass us like a house. The only satisfied rationalists are the blinkered sci-
entists or Marxists. But what we hold in common, whatever our solution, is 
a sense of a broken totality, a divided being. What we accuse each other of 
is ”metaphysical dualism”. All modern philosophies are philosophies of the 
third way. (Murdoch 1999, s. 112-113) 

Murdoch menade att Sartres filosofi må utforska det individuella medvetan-
det men hon kom till slutsatsen att även existentialismen skapar en reduce-
rande bild av människan. Likt den analytiska filosofin förhöjs individen på 
ett olyckligt sätt. Den tidigare genom att förlita sig till hennes rationella 
handlande och språkande, och den senare genom att göra det individuella 
medvetandet till det absoluta center utifrån vilket en högst personlig verk-
lighet skapas (jfr Cooper 1999, s. 132-133). Studien sammanfattas med 
följande rader: 

We know that the real lesson to be taught is that the human person is pre-
cious and unique; but we seem to be unable to set it forth except in terms of 
ideology and abstraction. (1997, s. 148)      

Redan denna första studie fångar en problematik som kom att följa med 
som en röd tråd igenom Murdochs filosofiska författarskap. Det tycks som 
att den analytiska och den kontinentala filosofin vid tidpunkten både inspi-
rerat och utmanat hennes tänkande (Jfr Diamond 1996). Genom karriären 
belyser hennes texter konsekvenserna av reducerande filosofiska diskurser 
som riskerar att instrumentalisera det moraliska livet och göra det till en 
teknisk fråga om val och handling (Broackes 2012a, s. 1). George Steiner 
sammanfattar den kritik hon skrivit fram (1997, sid, xvvi-xxvii) med be-
greppen: ”… solipsism, moral relativism, and the unreal and romanic oscil-
lation between behaviourism and free will.” 

Murdoch har beskrivits av flera senare forskare som en särpräglad euro-
peisk tänkare som rörde sig mellan den anglosaxiska och den kontinentala 
filosofin (bl.a. f. av Roberts och Scott-Bauman 2010, s. 1). Amerikanska 
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tanketraditioner relaterade hon sällan till. Murdoch påtalade ständigt i sina 
filosofiska texter att det är problematiskt att reducera det moraliska till nå-
got som enbart kan förstås genom det sociala och den yttre handlingen. 
Människan är en komplex och konfliktfylld varelse och det inre påverkar 
hur hon förstår omvärlden och hur hon kommer att handla. Samtidigt, att 
förhöja det individuella känslolivets roll kan leda till en olycklig relativism 
och till att vi istället glömmer att omvärlden har ett stort inflytande på oss 
(Jfr Bagnoli 2012). 

Ett år efter att hennes avhandling publicerats, 1954, gav Murdoch ut sin 
första roman Under the Net och hon talas om som en lovande ny författare 
(Conradi 2002, s. 385). Romanen berättas i första person narrativ av den 
manliga protagonisten Jake. Det kommer sedan att visa sig att ingen av hen-
nes romaner berättas i första person av en kvinna24. 

3.3 Egocentricitetens problem  
Då Murdoch publicerat sin studie om Sartre och avslutat sina doktorsstu-
dier, började hon undervisa i filosofi, främst moralfilosofi och politisk filo-
sofi. Hon arbetade inledningsvis vid ett liberalt Collage för kvinnor, St. 
Anne”s College i Oxford (Conradi 2002, s. 291-293, Broackes 2012a, s. 1). 
1963 började hon istället undervisa vid The Royal College of Art i Kensing-
ton, London.  

Murdoch deltog med jämna mellanrum i den offentliga debatten om ut-
bildning. 1960 skrev hon upprörda debattinlägg i The Times angående ett 
förslag att erbjuda kvinnor en ”mjukare” utbildning för att öppna dörrarna 
till det akademiska. Detta var helt fel väg att gå för att frigöra kvinnorna 
från sin status som andra klassens medborgare, menade Murdoch (Conradi 
2002, s. 498-499, Hale 2003 s. 30-32). Så småningom lämnade Murdoch 
undervisningen på universitetet på grund av att det filosofiska och skönlit-
terära arbetet tog alltmer tid i anspråk. I en intervju med Stephanie de Pue 
(2008, s. 11) säger hon att undervisningen var svår att ge upp: ”I very much 
regret, I regret having to give up teaching. I enjoyed teaching, and I miss it.” 

Den filosofi Murdoch skrev vid denna tidpunkt bestod främst av artiklar, 
uppsatser och manus, eller omarbetningar från föreläsningsserier hon gav 
vid olika universitet, och den var mindre i omfattning än den skönlitterära 

                                                      
24 Detta, och även hur flertalet av Murdochs protagonister är manliga homosexuella, 
diskuteras i korthet i en litteraturvetenskaplig studie av Peter Conradi (1986/2001). 
Även andra forskare inom litteraturvetenskapen har uppmärksammat detta. 
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produktionen. I november 1966 bjöds hon in till University College i Lon-
don för att ge tre föreläsningar på temat ”vilja” och ”det goda”. Ett år se-
nare bjöds hon till Cambridge för att föreläsa och hon kallade föreläsningen 
”The Sovereignty of Good over Other Concepts”.  

De föreläsningar Murdoch gav arbetades om till tre uppsatser, och dessa 
samlades senare i vad som kom att bli en av hennes mest uppskattade filo-
sofiska verk (Antonaccio 2000, s. 5, Broackes 2012a, s. 8). Inledningsvis 
gavs de ut i en serie kallad ”Studies in Ethics and Philosophy of religion” 
(Conradi 2002, s. 492). 1970 publicerades samlingen under namnet The 
Sovereignty of Good. Det är alltså nästan tjugo år efter hennes doktorsav-
handling gavs ut. Samlingen innehåller tre texter: On God and Good, The 
Idea of Perfection och The Sovereignty of Good over Other Concepts.  

I den ofta citerad inledning till On God and Good påtalade Murdoch 
tydligt att hon ansåg att människans egocentricitet var det mest angelägna 
problemet för moralfilosofin att ta itu med:  

The problem is to accommodate inside moral philosophy, and suggest meth-
ods of dealing with the fact that so much of human conduct is moved by 
mechanical energy of an egocentric kind. In the moral life the enemy is the 
fat relentless ego. (Murdoch 1997, s. 342)   

Det moraliska livet var för Murdoch i hög grad en fråga om att finna sätt 
att ge upp det egocentriska och att förmå se verkligheten lite mer som den 
är, oavhängigt personliga önskningar om vad den borde vara. Verkligheten 
är något konkret, och Anne Rowe (2002) beskriver det som en kärnpunkt i 
hennes litteratur och hennes filosofi:  

Her demand that we see the world outside ourselves implies that there is a 
solid, irrefutable reality, or ”truth”… To this charge, Murdoch poses a com-
mon-sense dictum that there is a shared world, and a common experience of 
it, that we lose sight of at our peril.  

”Verklighet” och ”sanning”, fortsätter Rowe, är dock begrepp som alltmer 
blivit omtvistade och förlöjligade och Murdochs arbeten har kritiserats på 
denna punkt.  

Det är tydligt att Murdoch fortsatte att följa sin egen väg. Hon fann in-
spiration i och utvecklade tankar om vad det religiösa och det andliga kunde 
tillföra den filosofiska förståelsen av det moraliska livet. Religiösa praktiker 
betonar inte enbart den handling som utförs, utan även kultiveringen av det 
inre livet och då exempelvis temperament, karaktär och känsla: ”pureness 
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of heart, meekness of spirit” (Murdoch 1997, s. 368). I texterna argumen-
terar hon för att det moraliska livet kan ses som en icke-religiös form av 
mysticism, och en tro på det goda såsom en realitet:  

The background to morals is properly some sort of mysticism, if by this is 
meant a non-dogmatic essentially unformulated faith in the reality of the 
Good, occasionally connected with experience. (Murdoch 1997, s. 360)  

Hon sökte på detta sätt fånga in och beskriva en moralisk kompass eller 
riktning som har sin förankring i det konkreta livet och i erfarenhet.  

I The Sovereignty of Good over Other Concepts gavs den inspiration 
Murdoch fann hos Platon mer utrymme, och utifrån de skrev hon fram sin 
förståelse av det moraliska livet allt tydligare. Läsningarna av Platon var 
starkt inspirerade av Simone Weils läsningar av densamma (Larson 2009). 
Murdoch betonar, likt Weil, moralfilosofiska aspekter av Platons texter och 
etiska och existentiella aspekter av myterna (Widdows 2005, s. 9). Myterna 
kan förstås som metaforer för det moraliska livet och berättelsen om fång-
arna i grottan blev till en central metafor i hennes filosofi (Antonaccio 2000, 
s. 131-132, Widdows 2005, s. 95-98). 

Det moraliska livet är en process från egocentrisk blindhet till insikt om 
det goda menade Murdoch. Berättelsen om fångarna i grottan, som misstar 
eldens skuggor för verkligheten, men successivt tar sig ut ur grottan för att 
se och känna den strålande solen, tolkade hon som en bild av en pilgrims-
färd mot att bli en mer moralisk varelse. Hon skriver om Platon: 

Never has a philosopher more clearly indicated that salvation concerns the 
whole soul: The soul must be saved entirely by the redirection of its energy 
away from selfish fantasy toward reality. (Murdoch 1997, s. 419) 

Det moraliska livet blev i Murdochs filosofi, och med inspiration från Pla-
tons texter, en fråga om hur en inre förändring som är intellektuell och 
emotionell kan ske och hon etablerade en tydlig relation mellan kunskap, 
insikt och godhet (jfr Larson 2009).  

Murdochs arbeten utgjorde vid denna tidpunkt en tydlig kontrast till det 
gängse tänkandet i Oxbridge. Hon höll fast vid, och utvecklade, den kritik 
mot analytiska filosofiska traditioner som hon tidigt formulerat. Det tydliga 
inflytande som Platon haft på hennes tänkande framstod även det med tyd-
lighet: ”To ”come out” then as a Platonist in morals seemed as bizzare as 
declairing oneself a Jacobite in politics” skriver Conradi (2002, s. 492). Att 
”bekänna” sig som platonist var något som inte tillhörde vanligheterna i 
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miljön vid denna tid. Broackes (2012, s. 19) påtalar även att det starka in-
flytande som Simone Weil haft på Murdoch påverkade hennes mottagande 
i Oxbridge. Genom Weils religiösa ton utvecklas Murdochs platonism på 
ett sätt som var ”extremt” svårsmält i det icke-mystiska och icke-andliga 
akademiska kontexteten (Broackes 2012a, s. 21).   

Under de nästan tjugo år som skiljer Murdochs första och hennes andra 
filosofiska verk åt har hon utvecklat sitt tänkande och hon artikulerade vid 
denna tid sina läsningar av Platon som kommit att bli centrala i hennes mo-
ralfilosofi. Hon beskrev Platon som en mystiker och i hennes tänkande 
fanns ett nära samband mellan andlighet, mysticism och moralitet. Däri 
fann hon succesivt mer inkluderande sätt att gestalta och beskriva männi-
skans natur. Den inspiration och källa till utmaning som Murdoch fann i 
Sartres existentialism tycks ha influerat hennes kritik gällande filosofins 
problematiska självupphöjande av individens autonomi. Människan trivs så 
att säga i den trygga grottan och intill den värmande elden. Men därigenom 
underskattas den moraliska betydelsen av att vända mot något annat, att 
låta sig beröras av solens värme eller en annan människa (Conradi 2002, s. 
270). Så vad kan väcka en människas strävan mot solen, och vända henne 
mot det goda? Det är en annan fråga som återkommer i hennes filosofi, och 
som jag kommer att gå närmare in på i nästa del av avhandlingen.  

I Murdochs tänkande finns en grundläggande tro och en fast tillit till det 
goda såsom ett gott som inte kan begränsas till personlig erfarenhet. Charles 
Taylor (1996) skriver i en artikel att Murdoch ger ett unikt och viktigt bi-
drag till moralfilosofin då hon formulerar det goda som något som förstås 
i livets konkreta situationer, men som även har en essens som människan 
endast kan förnimma i livets gränssituationer:  

Beyond obligatory action, she opens up the question of what it is good to be. 
But she takes this beyond the question of a good and satisfying life to the 
consideration of a good which would be beyond life, in the sense that its 
goodness cannot be entirely or exhaustively explained in terms of it contrib-
uting to a fuller, better, richer, more satisfying human life. It is a good that 
we might sometimes more appropriately respond to in suffering and death, 
rather than in fullness and life - the domain, as usually understood by reli-
gion. (Taylor 1996, s. 5) 

Det goda är en riktning för mänskligt liv, just för att det är förankrat i det 
konkreta men samtidigt överskrider situation och kontext menar Taylor.  
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Även om Murdoch inte längre undervisade på universiteten så fortsatte 
utbildning att engagera henne. 1988 skrev hon ett långt brev till utbildnings-
ministeriets dåvarande minister för att protestera emot vad hon beskrev som 
en liberal attack (från partiet the Tories) mot universitetens självständighet 
och dess traditioner. Hon var bekymrad över en retorik som betonar pro-
duktivitet och en press på disciplinerna att öka sin publicering. Ämnen som 
”greats” och ”mods”, som innefattar studier i bland annat latin, grekiska, 
filosofi och skönlitterära verk, tilldelas allt mindre utrymme inom universi-
teten. Murdoch argumenterade i brevet till utbildningsministern att univer-
siteten inte kan vara utan dem eftersom de lär studenter att tänka kritiskt 
och självständigt. (Conradi 2002, s. 573-574). Diskussionen tycks minst 
lika aktuell i dag som då.  

3.4 Relationen mellan verklighet och fiktion 
Det dröjde ända fram till 1992 innan Murdoch publicerade sitt nästa större 
sammanhängande filosofiska verk. Hon fortsatte dock att skriva skönlitte-
ratur i vad som tycks vara en ohejdbar takt, och hon gav även filosofiska 
föreläsningar. 1976 gav hon en föreläsning om Platon vid The Sheldonian 
Theatre som hon sedan skrev om till ett mindre verk på cirka 70 sidor; The 
Fire and The Sun: Why Plato Banished the Artist. Hon fortsatte sedan med 
att skriva två platonska dialoger Art and Eros: A dialouge about Art och 
Above the Gods: A dialouge about Religion. Dessa publicerades 1986 i sam-
lingen Acastos: Two Platonic Dialogues. 

I The Fire and the Sun brottades Murdoch med Platons uppfattningar om 
konsten, som hon inte kunde förlika sig med. I Art and Eros tydliggjorde 
hon dessa invändningar mot Platons estetiska syn genom att ta på sig rösten 
av Sokrates. Den vise Sokrates argumenterar här emot en ung och arrogant 
Platon som hävdar att konsten erbjuder en förrädisk förnöjelse som upp-
muntrar människans egocentriska begär efter lättillgänglig tillfredställelse. 
Sokrates å andra sidan talar för att konsten nog inte är perfektion utan end-
ast en avbild av det verkliga, men att det till syvende och sist är allt en män-
niska kan uppnå. Dessutom menar han att just eftersom den är ett utryck 
för verkligheten som människan kan och önskar förstå, är den kanske i 
slutändan det medel med vilket hon kan lockas att sträva ytterligare en bit 
bort från de egna illusionerna? (Jfr Conradi 2002, s. 548-549, Widdows 
2005, s. 125-126) I Murdochs tänkande var konsten och skönlitteraturen 
en central del av en moralisk utveckling, som en lärare eller guide på vägen, 
men hon framhöll även att litteraturen kan vara förledande. Hennes littera-
tursyn var inte lättsmält för den samtida anglosaxiska filosofin, och den har 
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ifrågasatts och kritiserats för att vara konservativ och universalistisk. Rowe 
(2002, s. 193) menar dock att Murdochs konservatism betonats i oproport-
ionerlig grad eftersom hon vägrar att begränsa sig till en litteratursyn som 
är helt ut kontextbunden och istället förespråkar en mer universalistisk syn 
på litteratur som något som kan överskrida kontext och situation.  

Art and Eros framfördes 1980 på The National Theatre i London, och 
uppskattades av publiken. Dessa dialoger figurerar dock inte nämnvärt 
mycket i forskningen om Murdochs filosofi, kanske beroende på dess genre 
som Widdows (2005, s. 7) beskriver som texter som kan placeras mellan 
henne filosofi och hennes skönlitteratur.  

Under 1980-talet författade Murdoch hela fem romaner. 1982 bjöds hon 
in till att ge en serie filosofiska föreläsningar vid universitetet i Edinburgh, 
som hon gav titeln ”The Ontological Proof of Good”. Tio år efter detta 
publiceras omarbetningar av dessa föreläsningar i det sammanhängande 
verket; Metaphysics as a Guide to Morals, som kom att bli hennes sista 
filosofiska verk. Arbetet var nära 600 sidor långt och minst sagt omfat-
tande. Murdoch behandlade där en mängd olika filosofiska problem. Ka-
pitlen gavs titlar såsom “Derrida and Structuralism”, Wittgenstein and the 
Inner Life”, ”Morals and Politics”, “The Ontological Proof”, “Descartes 
and Kant”, Martin Buber and God”, med flera. Widdows (2005, s. 11) 
skriver om dess mottagande:” [it] was praised by critics for the topics and 
her ability to link diverse concepts, but [it] almost caused despair among 
the philosophical reviewers.” De ämnen och de breda linjer som målades 
upp i verket prisades, men arbetets komplexitet och kompakta innehåll gav 
samtidigt upphov till misströstan hos vissa enligt Widdows.  

Murdoch hade genomgående ett intresse för metafysiken, något som An-
tonaccio (2000, s. 26) menar skymtade redan i hennes allra första texter 
från 50-talet. Som titeln avslöjar, Metaphysics as a Guide to Morals, så fö-
reslog Murdoch att moralfilosofin är en form av metafysik. Hon såg de an-
tika filosofiska tänkarna som hon beundrade som just stora metafysiska 
tänkare. Platon presenterade moraliska begrepp som att de var existentiella 
fakta om människans natur eller världens beskaffenhet, och gjorde ingen 
skillnad mellan deskriptiva och normativa beskrivningar av verkligheten. 
Antonaccio skriver om det metafysiska:  

… metaphysics was perceived to be a fundamentally moral enquiry into the 
nature of reality and human existence, and one whose aims was to transform 
or liberate the human agent by revealing the knowledge of his or her proper 
place in the scheme of things. Murdoch was in substantial agreement with 
this view. Both metaphysics and ethics share the common task: to produce a 
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descriptive account of reality that will at the same time reveal the best life for 
human beings to be a life lived in conformity with that reality. (Antonaccio 
2000, s. 32) 

Det sätt på vilket metafysiken beskrivs här ligger nära en önskan Murdoch 
återkommande gav uttryck för. Det var en önskan om att filosofin och in-
dividen erkänner den moraliska verklighet som överskrider det egocent-
riska. När det metafysiska tänkandet minskar i betydelsen inom filosofin 
går ett sätt att förstå det mänskliga förlorat. Murdoch hävdar att filosofin 
då riskerar att förlora ett normativt sätt att beskriva hur individen förhåller 
sig till en moralisk verklighet som är auktoritativ och som inte enbart kon-
strueras av självet.  

Metaphysics as a Guide to Morals var Murdochs sista filosofiska verk. 
Hon påbörjade även ett nytt manus, men 1993 beslutade hon sig för att 
avsluta skrivandet då hon ansåg att det inte höll måttet (Conradi 2002, s. 
586). Delar av manuset som ansågs vara mer färdigskrivna har publicerats 
och kommenterats i antologin Iris Murdoch, Philosopher från 2012 (i Bro-
ackes, 2012a, s. 93-111). Manuset går under titeln Sein und Zeit: Pursuit 
of Being from Heidegger och fokuserar främst på Heideggers tänkande men 
även Wittgenstein. Hon menade här att det inflytande dessa filosofier haft 
på filosofin inte nog utforskats, och frågade sig i texten vilka implikationer 
deras arbeten kan ha för filosofins framtida riktning.  

1995, två år efter att Murdoch gett upp sitt verk om Heidegger, publice-
rade hon sin sista skönlitterära bok Jackson”s Dilemma. 1997 tilldelades 
hon “the Gold Pen for distinguished service to Literature” vid the PEN 
awards. Samma år fick hon diagnosen Alzheimers sjukdom. Hennes sista 
tid i livet har skildrats av hennes make John Bayley i två biografier (Elegy 
for Iris: A Memoir från 1998, och Iris and her Friends: A memoir of 
Memory and Desire från 1999). Dessa böcker har senare även filmatiserats 
med Kate Winslet och Dame Judy Dench i rollerna som den unga och den 
äldre Murdoch (Iris 2002). Conradi (2002, s. 588-589) återger hur Mur-
dochs dagboksanteckningar successivt blev allt mer fragmentariska och 
minnen blandades med drömmar och fantasifulla skildringar av hennes sista 
tid med maken. Redan i september 1993 skriver hon: ”Find difficulty in 
thinking and writing… be brave” (citerat i Conradi 2002, s. 585). Iris Mur-
doch avled i sitt hem i Oxford den åttonde februari 1999. 

Så sent som 1993 gav Murdoch ett öppningstal vid Kingston Universite-
tet i London. Hon talade till de studenter i humaniora som mottog sin exa-
men. Här gav hon en bild av studietiden som en bildningsprocess som kan 
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bekämpa den förrädiska tanklösheten, eller ”[the] lapse into sleepy determ-
inism” som hon uttryckte det. Tiden vid ett universitet är en förändring som 
inte endast handlar om de enskilda ämnena utan berör alla aspekter av livet 
och som förändrar människan:   

University students are to be found everywhere in the world, and are assumed 
to have certain characteristics, such as being very romantic, often found in 
operas, but also of being virtuous and noble and hard-working. A University 
is a unique special place where young people are enclosed—or incarcerated, 
some might say—for a period of years in a particular privileged environment 
where they also undergo, or complete a change: the process of becoming 
adult. This unique enclosure should also be a happy place, where one learns 
how to deal with adult friendships—friendships which often endure for the 
whole of one”s life—how to deal with the other sex—and also, how to think. 
This is the precious time for acquiring that particular talent: The ability to 
think. (Citatet hämtat från skriftlig version av talet som publicerats i The Iris 
Murdoch Newsletter 1995, (9) 1, s. 1-2) 

Murdoch talade i detta sammanhang om behovet av filosofin, konsten, lit-
teraturen, poesin; om ”many kinds of serious thinking and reflection” som 
hon uttryckte sig.  

Murdochs liv och filosofiska tankar är fascinerande och inspirerade. Hon 
kan beskrivas som en särpräglad europeisk tänkare som rör sig mellan den 
anglosaxiska och den kontinentala filosofin. Hennes akademiska karriär vi-
sar på att de filosofiska och skönlitterära arbeten hon gjort har vunnit upp-
skattning på många områden. Den visar även att hennes filosofi gått mot 
strömmen och hon har inte alltid lockats av det som för tillfället varit kor-
rekt eller på agendan. I sin särprägel både utmanar och manar Murdoch till 
tänkande. Hennes akademiska utforskande illustrerar i sig en formering 
som förändrar livet och dess möjligheter, inte bara för henne själv utan även 
för andra (kvinnor) i akademiska miljöer.  

Under sin akademiska karriär blev Murdoch till en alltmer erkänd filosof 
och författare. 1964 var hon den första kvinnan att tala vid det anrika Philo-
sophical Society vid Trinity College i Dublin, som grundades redan i slutet 
av 1600-talet. 1978 tilldelades hon det prestigefyllda Booker McConnell 
prize för sin roman The Sea the Sea. 1987 belönades hon med titeln ”Dame 
of the British Empire”. Murdoch var en uppskattad och omdebatterad filo-
sof och författare, och hennes livsberättelse visar inte bara en kvinnas väg i 
den akademiska världen. Den visar även på en tid av förändring, där förut-
sättningarna för vad som var möjligt att vara, tänka och skriva omprövades.  
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KAPITEL FYRA 

Material och metod 
I detta kapitel presenteras avhandlingens material och metod. Filosofiska 
texter och även tre romaner av Murdoch har använts i syfte att föra argu-
mentationen framåt och dessa texter redovisas inledningsvis i kapitlet. Av-
slutningsvis diskuteras några frågor gällande tolkning av text och etiska 
överväganden som blivit aktuella i forskningsprocessen. Därtill beskrivs och 
diskuteras tolkningsarbetets olika faser.  

4.1 Avhandlingens material   
Avhandlingens material består av texter av Murdoch som redovisas och be-
skrivs i det följande stycket. Dessa texter har valts ut i ett systematiskt forsk-
ningsarbete som presenteras under nästkommande rubrik.  

4.1.1 Filosofiska texter av Iris Murdoch  
De texter av Murdoch som jag valt ut som det centrala materialet i avhand-
lingen kommer främst från två verk: Existentialists and Mystics. Writings 
on philosophy and literature är en större samling av texter som publicerades 
1997, och som täcker Murdochs filosofiska arbeten från 1950 till 1986. 
Metaphysics as a Guide to Morals är ett större sammanhängande verk som 
publicerades 1992. Jag har enbart använt mig av vissa kapitel. I detta avsnitt 
kommer jag att redogöra för de specifika texter som kommit att utgöra det 
centrala materialet genom att kort beskriva dess ramverk och innehåll. I den 
löpande avhandlingstexten kommer jag sedan bara referera till de två större 
verken (Murdoch 1997 och Murdoch 2003), och alltså inte namnge speci-
fikt kapitel eller artikel.  

I den inledande fasen av arbetet gjorde jag bedömningen att tre texter, 
som alla skrevs under 1960-talet, var centrala för avhandlingens argumen-
tation. Dessa är: The Idea of Perfection från 1962, The Sovereignty of Good 
over Other Concepts från 1967, och On God and Good från 1969.25  

I min mening för Murdoch fram en kärnpunkt i sin filosofi i dessa texter. 
Här formuleras den moraliska transformeringen som en riktning i männi-
skans liv som är mot det goda. Hon lyfter även fram betydelsen av bland 

                                                      
25 Dessa texter samlades 1971 i verket The Sovereignty of Good men finns även med 
i den senare större samlingen Existentialists and Mystics: Writings on philosophy 
and literature (1997). I avhandingen refereras till den senare samlingen.  
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annat attention, en specifik riktning av uppmärksamheten, för transforme-
ringen. Slutligen diskuteras även konsten och litteraturens roll som vägle-
dande i denna process. Ramen för texterna är en argumentation för att män-
niskans inre liv är av stor betydelse för moralfilosofin. Murdoch menar att 
filosofin i alltför stor grad fokuserar på val och handling, men undviker att 
överväga den betydelsen mer svårfångade dimensioner såsom begär och 
rädslor har i det moraliska livet. 

Andra texter av Murdoch har sedan valts utifrån att de ytterligare för-
djupar förståelsen av fenomen som är relevanta för studien. I flera texter 
vars ramverk tar upp olika filosofiska problem, lyfter jag fram en diskussion 
om skönlitteraturens möjlighet att påverka människans bild av verkligheten 
och andra människor. De två snarlika texterna Against Dryness från 1961 
och Salvation by words från 1972 diagnostiserar dåtidens politiska och fi-
losofiska klimat med hjälp av tidens skönlitteratur. Murdoch skriver att ett 
språk håller på att gå förlorat, begrepp och koncept som på ett adekvat sätt 
kan beskriva människan som en varelse som alltid står med fötterna i en 
moralisk verklighet. Politisk och filosofisk retorik framställer människan 
som en autonom och självbestämmande individ, vilket Murdoch menar inte 
ger hela bilden av vad hon är.   

The Sublime and the Good, och The Sublime and the Beautiful Revisited, 
båda publicerade 1959, utgör en kritik av Kants estetiska teori i Kritiken av 
omdömeskraften. Murdoch skriver att Kant felaktigt separerar det sinnliga 
och sköna, från det förnuftiga och moraliska. Murdoch beskriver även hon 
det sublima som en moralisk upplevelse men i denna text argumenterar hon 
för att även det sköna rymmer det moraliska, något som hon menar att Kant 
förbisett. Genom att föra fram denna förståelse öppnar Murdoch även för 
att se skönlitteraturen som en möjlighet till moralisk insikt.  

Jag har även valt ut texter som tydligt problematiserar mänsklig egocent-
ricitet, och hur den kan ta sig uttryck i skönlitteraturen. Dessa är tre kapitel 
ur Murdochs stora verk från 1992, Metaphysics as a Guide to Morals: Art 
and Religion, Comic and Tragic och Imagination. Utöver dessa texter har 
uppsatsen The Fire and The Sun: Why Plato Banished the Artists från 1976 
använts. Denna text lyfter fram Platons syn på konst och litteratur, och 
Murdoch kritiserar hur denne separerar skönlitteratur och föreställnings-
förmåga från det moraliska. Samtidigt påpekar hon att Platons medvetenhet 
om människans egocentriska och illusionsrika person inte bör förglömmas 
inom moralfilosofin.  
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4.2 Reflektioner över tolkningsarbetet och dess utmaningar 
Mitt intresse för skönlitteratur och läsning var det som inledningsvis drev 
min nyfikenhet i avhandlingsarbetet. Jag har alltså gått in i detta projekt 
som en hängiven läsare och min undran har varit hur – snarare än om – 
skönlitteraturen kan påverka individen. Jag mötte först Murdoch som skön-
litterär författare då jag läste hennes roman Den svarte Prinsen26 (1973). 
Skildringen av konsten och kärleken som en transformerande kraft gjorde 
intryck på mig och stannade hos mig under en lång tid. Denna läsupplevelse 
ledde mig senare till att uppmärksamma Murdoch och den moraliska trans-
formeringen. Jag upptäckte att hon även skriver filosofiska texter om dessa 
fenomen - konsten och litteraturen och den moraliska transformeringen – 
och jag valde att koncentrera min avhandling på den senare. Att gå tillbaka 
till skönlitteraturen och inkludera läsning i argumentationen blev sedan ett 
sätt att konkretisera transformeringen och visa hur den kan ske i en specifik 
i läsning.   

Efter en inledande och sökande fas i forskningsarbetet tog ett systema-
tiskt arbete vid, som kom att struktureras av begrepp och fenomen jag allt-
mer kom att betrakta som centrala för förståelsen av den moraliska trans-
formeringen. Murdoch var moralfilosof och hon var oerhört engagerad i att 
formulera vad moralisk utveckling är och hur den bäst kan främjas. Att 
primärmaterialet i avhandlingen består av texter av Murdoch har konse-
kvensen att studien begränsas till att lyfta ett sätt att förstå bildningens mo-
raliska dimensioner – som en transformering av individen - och den plats 
läsning av skönlitteratur kan ha i denna process.  

Den moraliska transformeringen exemplifieras och illustreras i Mur-
dochs texter då hon utforskar hur skönlitteraturen kan påverka individen, 
och hon hävdar att konst och litteratur kan främja den moraliska transfor-
meringen. Hon talar dock inte endast om betydelsen av litteratur, som utgör 
det främsta exemplet i denna avhandling, utan främst om konst i en vidare 
förståelse. Även akademiska studier och kärlek kan ha en moralisk påver-
kan på individen, och även dessa exempel kommer att figurera i avhand-
lingen men de har en betydligt mer avgränsad plats i min argumentation.  

Ett tolkningsarbete är sällan okomplicerat och att arbeta tillsammans 
med Murdoch har tidvis varit utmanande. Laverty (2007, s. 3) påtalar att 
en regelrätt argumentationsanalys av Murdochs texter riskerar att tysta 
hennes distinkta röst och gömma det som är hennes unika bidrag till filoso-
fin. I mitt arbete har jag valt att fokusera på fenomen som tematiseras i olika 
                                                      
26 Originaltiteln är The Black Prince 
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texter och från olika synvinklar, snarare än att analysera texter som hel-
heter.  

För att exemplifiera det sistnämnda: Jag har intresserat mig för föreställ-
ningsförmågans betydelse i den moraliska transformeringen, och de två 
olika former av föreställningsförmåga, imagination och fantasy, som Mur-
doch talar om. Hon belyser föreställningsförmågan i olika diskussioner, till 
exempel i diskussion om en realistisk förståelse av världen i filosofiska kon-
texter, och i diskussion om vad god som utmärker god skönlitteratur. Jag 
har dykt ner i dessa olika exempel och lyft fram vad som sägs om föreställ-
ningsförmågan. Exempelvis beskrivs imagination som en möjlighet att se 
saker och ting med större klarhet och på ett sätt som gör dem rättvisa, och 
alltså som en möjlighet till en mer realistisk förståelse av omvärlden (Mur-
doch 2003, s. 322). Imagination kan även beskriva skönlitteratur och jag 
har i det sammanhanget tolkat det som att den skönlitterära texten har en 
tillåtande och öppen narrativ form, som på ett realistiskt sätt gestaltar det 
levda livet. Därtill har jag funnit att imagination och fantasy gestaltas i 
några av Murdochs romaner och i avhandlingen använder jag romanerna 
för att illustrera detta. Jag visar att Willy i När var tar sin (1968) aktuali-
serar en diskrepans mellan det levda livet och berättelsen om detta liv, som 
visar på betydelsen av den form av föreställningsförmåga som är imagi-
nation. Jag visar även att karaktären Charles Arrowby från romanen Havet, 
Havet (1978) gestaltar en problematik gällande den form av föreställnings-
förmåga som är fantasy och egocentricitet, men att hans berättelse även kan 
visa på en möjlig moralisk förändringsprocess. Sammantaget berättar dessa 
olika kontexter något om vad föreställningsförmåga är enligt Murdoch och 
om att den har en tydlig relation till realism. I avhandlingsskrivandet har 
jag ständigt strävat mot att tydliggöra inom vilken kontext jag diskuterar 
ett begrepp, men jag anser ändock att detta är viktigt att påpeka inom en 
diskussion om forskningsarbetet. 

Karaktäristiskt för Murdochs arbetssätt är att hon ständigt återkommer 
till vissa fenomen, men på olika sätt och i olika kontexter. Texterna utma-
nar och mitt arbete har blir tidvis till ett pusslande med återkommande te-
man i olika texter.  Marija Altorf (2008) beskriver exempelvis kapitlet Ima-
gination i hennes sista verk Metaphysics as a Guide to Morals såhär: 

Throughout the chapter there are implied references to ideas discussed more 
extensively before. This I have found to be characteristic of Murdoch”s phil-
osophical thinking. Murdoch habitually appropriates ideas in telling im-
agery, short phrases or even in a single term. (Altorf 2008, s. 67) 
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Jag instämmer i Altorfs beskrivning av Murdochs filosofiska stil. Hon är 
tidvis mycket sparsam i sina beskrivningar och referenser till andra tänkare, 
och hon kräver en bildad läsare. Med det sagt, det finns luft och utrymme i 
Murdochs texter som ger mig som forskare möjlighet att stanna upp och 
reflektera och se på fenomen från olika vinklar. Det har jag funnit oerhört 
värdefullt i mitt forskningsarbete och det har hjälpt mig att utveckla min 
argumentation och mina tankar om moralisk utveckling. 

4.2.1 Forskaretiska överväganden 
I mitt arbete med Murdochs texter har jag inte bara läst dem och lyft fram 
vissa tänkvärda aspekter. Jag har använt mig av dem för mina speciella än-
damål som forskare. Jag har tolkat texterna och jag diskuterar dem i av-
handlingen utifrån de pedagogiska frågor jag burit med mig under arbetets 
gång. En utgångspunkt för avhandlingsarbetet är den hermeneutiska tanken 
att människans möjlighet till ny kunskap börjar i de sociala, historiska och 
kulturella kontexter hon befinner sig i.  

Att tillägna sig en text innebär att tolkningen landar i ett nytt sätt att 
förstå det egna sammanhanget, menar Paul Ricoeur (1993, s. 54). I denna 
avhandling innebär det att mitt arbete kan bidra till pedagogisk forskning 
genom att möjliggöra nya sätt att se på och förstå vad bildning är och vad 
läsning av skönlitteratur är. Att tolka en text innebär att göra betydelsean-
givningar. Ricoeur påtalar att den som tolkar samtidigt bör vara lyhörd för 
textens riktning. ”Att tolka är att följa den tankeriktning som öppnas ge-
nom texten, att ge sig iväg mot textens gryningsland”, skriver han i poetisk 
ton (Ricoeur 1993, s. 60. Kursiv i original). Denna tanke har varit viktig för 
mig i detta arbete, som en påminnelse om att inte låta Murdochs röst över-
röstas av min fråga till hennes texter. 

Med detta konstaterande väcks vissa frågor gällande vilka möjliga tolk-
ningar som ä rimliga och etiskt försvarbara för mig som forskare att göra? 
Etik i forskning diskuteras ofta i relation till empiriska studier, exempelvis 
forskarens ansvar för de människor som figurerar i studien då de observeras 
eller intervjuas27, men det är viktigt att överväga i all forskning. Så vad kan 
den forskningsetiska reflektionen handla om i en studie som enbart är text-
baserad?  

                                                      
27 Tidskriften Research Ethics är ett exempel på en vetenskaplig tidskrift som helt 
ägnar sig åt temat etik i forskning, och som till övervägande del diskuterar etiska 
överväganden i empirisk forskning som direkt berör människor eller djur som 
undersökninsobjekt.  
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I vetenskapsrådets skrift God forskningssed (Hermerén 2011, s. 16) görs 
en åtskillnad mellan ”forskningsetik” och ”forskaretik”. Den tidigare for-
muleringen hänvisar främst till etiska frågor gällande just de människor el-
ler djur som medverkar i forskningen emedan den senare hänvisar till fors-
karens ansvar i ett bredare perspektiv. Forskaretik ringar in etiska frågor 
gällande forskarens ansvar gentemot forskningen som hantverk och gente-
mot det övriga forskarsamhället. Det kan handla om hur forskaren hanterar 
exempelvis publicering av material, validitet, transparens och förhållnings-
sätt till vetenskaplig oredlighet28. Forskaretiska frågor är alltså av vikt för 
alla forskare att ta i beaktande, och med utgångspunkt i föreliggande text-
baserade studie kommer jag främst att diskutera detta ämne i termer av 
validitet och kommunicerbarhet. 

Per Johan Ödman (2007) betonar att det finns en subjektiv förankring i 
all tolkning som görs, av texter, situationer eller människor. Han menar 
dock att en vetenskaplig tolkning skiljer sig från en mer vardaglig tolkning 
genom att den är systematiserad och har högre krav på validitet än den mer 
vardagliga tolkningen (2007, s. 62-64). Validitet är ur Ödmans perspektiv 
till stor del en fråga om rimligheten i de teoretiska relationerna mellan olika 
delar av studien och mellan delar och helheten (2007, s. 100).  För att för-
säkra avhandlingens validitet och att mina tolkningar är etiskt försvarbara 
har jag bland annat kontinuerligt jämfört mina tolkningar med annat 
material. Dels med primärmaterialet och dels med andra forskares uttolk-
ningar. Givet de texter som använts, skulle en annan kunnat komma fram 
till samma slutsats? Har andra forskare nått liknande resultat? Om inte – så 
varför? Genom att spegla mina tolkningar mot andras och utsätta dem för 
ett samtal med annan forskning har jag utmanat mig själv. Då jag svarat 
upp, tänkt en gång till och finslipat argumenten har det bidrag som mitt 
arbete ger till den pedagogiska forskningen lyfts fram allt tydligare. 

För att exemplifiera: Forskare beskriver Murdochs förståelse av relat-
ionen mellan det sublima och det sköna, något som i sin tur är centralt för 
hennes förståelse av relationen mellan litteratur och moral, på olika sätt. 
Det sublima kan ha element av det sköna menar Laverty (2007, s. 101) och 
därmed gör hon det sublima till en överordnad kategori. Andra fokuserar 
istället främst på det sköna för att beskriva och diskutera upplevelsen av 
konst som en transformerande upplevelse (se t.ex. Larson 2009, s. 135-139, 

                                                      
28 Michael Davis (2003, s. 586) menar att diskussionen av dessa två frågor aktuali-
serades efter andra världskriget och att den ledde till förändrade av både regleringen 
av forskning och dess praxis och utförande.  



ANNA-LOVA OLSSON Strävan mot Unselfing  65
  

Scarry 1999). För egen del har jag noterat att tolkningarna skiljer sig mellan 
olika forskare men själv nöjer jag mig med att luta mig mot Murdoch då 
hon skriver att det sköna och det sublima kan rymmas i en övergripande 
förståelse av upplevelsen av konst (Murdoch 1997, s. 262). Det finns alltid 
flera tolkningsmöjligheter, men att se, lyfta fram och överväga liknande 
skillnader i förståelse menar jag är en del av en etisk reflektion angående 
arbetets rimlighet och dess ärlighet inför det undersökta materialet. Därige-
nom har jag tydligare kunnat se vilka distinktioner eller fokuseringar som 
fyller en funktion i mitt arbete och jag har strävat mot att vara tydlig med 
detta i presentationen av avhandlingen.  

Øivind Haaland (2010) menar att avhandlingen som genre så att säga 
fastnat mellan å ena sidan en historiskt dominerande diskurs som betonar 
den rationella argumentationen och å andra sidan ett sätt att tala om veten-
skaplighet i termer av hederlighet och rättvisa snarare än sanning. Detta kan 
skapa skilda och även problematiska förväntningar på textens kvalitet me-
nar han och argumenterar för det senare perspektivet. Även Haaland skriver 
om validitet och ur hans perspektiv är det något som finns i mötet mellan 
text och läsare, snarare än i texten. Haaland aktualiserar därmed betydelsen 
av relationen till läsaren och det vetenskapliga samhälle som tar del av 
forskningen vilket jag ser som ytterligare en central aspekt av validitetsfrå-
gan. I min mening blir forskarens uppgift då till stor del att göra forskningen 
tillgänglig för andra, exempelvis genom att vara tydlig i framställningen och 
ge läsaren möjlighet att bedöma rimligheten i relation till den egna situat-
ionen eller det egna syftet.  

Den tidigare nämnda skriften från Vetenskapsrådet betonar betydelsen 
av publicering av forskning ut ett etiskt perspektiv, vilket avhandlingen är 
ett exempel på. Offentliggörandet är viktigt i syfte att bidra till ny kunskap 
i samhället och för att ge andra forskare möjligheten att bygga vidare på 
resultaten, men även i syfte att öppna för andra forskare att diskutera och 
avgöra arbetes kvalitet. För att vetenskapssamhället ska kunna bedöma ar-
betet betonas här vikten av en tydlig redovisning av studiens utgångspunk-
ter, i form av material, tillvägagångssätt och eventuella beroendeförhållan-
den forskaren och som kan påverka arbetet (Hermerén 2011, s. 87-88). I 
mitt arbete har jag sökt varit tydlig med det genom att bland annat redogöra 
för forskningsarbetets olika steg och för bakgrundsintressent som driver 
studien. 

Presentationen av en vetenskaplig studie innebär att systematisera och 
organisera tankar och argumentationer som inte alltid tett sig så systema-
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tiska under processen. Samtidigt får inte systemet eller den vattentäta argu-
mentationen bli viktigare än vad arbetet talar om. Det vill säga, den veten-
skapliga kvaliteten bör inte äventyras av önskan om en perfekt sammansatt 
avhandling. Ödman (2007) menar att det finns en risk att en studie blir 
sammanhängande och konsekvent på bekostnad av det studerade.  

Detta kan leda till att man skapar ett tolkningssystem som hänger ihop all-
deles perfekt men som inte har ett dugg med det uttolkade att göra. Om den 
som tar del av tolkningen härvid inte har tillgång till tolkningsobjektet finns 
ingen som helst möjlighet att rubba den perfekta, slutna cirkeln. (Ödman 
2007, s. 110) 

Enligt min mening är detta en viktig iakttagelse att uppmärksamma ur ett 
etiskt perspektiv. Den vetenskapliga hederligheten är till stor del en fråga 
om huruvida forskarens tolkningar gör materialet rättvisa. Det innebär 
också att den kritiska reflektionen även innefattar den egna forskaren, och 
vad som drivit henne i arbetet. Jag har valt att presentera arbetet i denna 
avhandling genom att strukturera fyra teser om vad moralisk transforme-
ring är hos Murdoch.  De fyra argumenten sammanfaller med de fenomen 
jag uppehållit mig vid i tolkningsarbetet, och ger en bild av hur jag tolkar 
och använder mig av Murdochs texter och det är min förhoppning att detta 
gör arbetet transparent för läsaren. 

Kommunikationen med andra har genomgående varit en central del av 
forskningsarbetet. Genomgående har jag jämfört mina analyser med annat 
material, dels med primärmaterialet och dels med andra forskares uttolk-
ningar. Givet de texter som använts, skulle en annan kunnat komma fram 
till samma slutsats? Har andra forskare nått liknande resultat? Om inte – så 
varför?  Från vilket perspektiv närmar sig den andra forskaren Murdochs 
texter? Utgör min forskningsfråga ett outforskat område, eller är min tolk-
ning mindre rimlig? Att spegla de egna tolkningarna mot en annans och 
utsätta dem för ett samtal med annan forskning kan göra missförstånd mer 
tydliga, och det kan vara utmanande. Men genom att jag vågar utsätta ar-
betet för kritik, då jag måste svara upp, tänka en gång till och finslipa ar-
gumenten, så lyfts det unika i det egna arbetet fram tydligare. 

Under forskningsarbetet har jag även genomgående haft en dialog med 
andra om mina texter och analyser, i min forskningsgrupp och i olika kon-
ferens-, och seminariesammanhang. Vid the Iris Murdochs Research Centre 
har jag mottagits med nyfikenhet och entusiasm, men även med en något 
frågande inställning: Iris Murdoch och pedagogik? Hjälpsamt har jag fått 
tips och råd om hur Murdoch engagerade sig i frågor om (främst) högre 
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utbildning, om karaktärer i hennes romaner som är lärare och professorer, 
och liknande praktiska teman. Den fråga jag undersökt har i det samman-
hanget inte varit tydlig, vilket delvis innebär att jag inte varit tydlig i fram-
ställningen av min forskning eller i mina forskningsfrågor. Dessa samtal, 
och många andra, har sporrat mig till att till viss del förändra, men främst 
förtydliga mina frågor, analyser och argument, om och om igen.  

Etiska övervägande är alltså viktiga också i en textbaserad studie, även 
om de frågor som aktualiseras till viss del skiljer sig från etiska reflektioner 
i en empirisk studie. Jag har här diskuterat detta främst i termer av arbetets 
validitet och som en fråga om kommunicerbarhet. I min forskning har jag 
särskilt eftersträvat en tolkning av Murdochs texter som är välvillig men 
ändock kritisk, och jag följer hennes tanke nära i avhandlingen (Jmf Haa-
land 2010). I syfte att låta Murdochs röst framträda tydligt har jag bland 
annat gett utrymme åt noga utvalda citat och jag har även varit noga med 
att nära följa hennes argumentation. Det har även varit viktigt att göra ett 
arbete som gör rättvisa både till Murdochs tänkande och andras arbete ge-
nom att vara transparant och öppet för kritisk granskning.  

För att ytterligare tydliggöra och göra rättvisa till Murdochs begrepp an-
vänder jag hennes engelska benämning på de mest centrala fenomen som 
utgör navet i de fyra teserna; imagination, fantasy och unselfing. Jag har 
valt att behålla den engelska benämningen då jag anser att vissa finstämda 
men viktiga nyanser riskerar att gå förlorade i en översättning. Därigenom, 
och även genom att genomgående kursivera dessa centrala fenomen, mar-
kerar jag dessutom för läsaren att jag hänvisar till hennes specifika förstå-
else. Jag använder orden föreställningsförmåga och uppmärksamhet för att 
tala om fenomenen utifrån en mer vardaglig och övergripande förståelse. 
Unselfing är ett svårare fenomen att länka samman med en mer vardaglig 
förståelse och jag har därför valt att konsekvent hålla mig till Murdochs 
benämning. För att ytterligare öppna arbetet för läsaren kommer jag i det 
följande att närmare redogöra för forskningsprocessens olika steg.   

4.3 Hermeneutisk tolkning i fyra steg 
Forskningsarbetet som ligger till grund för denna avhandling har skett ge-
nom fyra läsningar, där varje läsning genererat en fortsatt riktning för ar-
betet. Som förberedelse för denna process och i syfte att skapa en övergri-
pande bild av de forskningsområden som omger avhandlingens tema, ge-
nomfördes även omfattande litteratursökningar. Sökningarna innefattar 
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dels de större biblioteksdatabaserna i Sverige, Norge och Danmark29, bibli-
otekskatalogen vid Kingston University i London och the Iris Murdoch 
Arcieves, och dels större databaser som samlar internationella vetenskapliga 
artiklar30. Genom dessa sökningar har jag skapat en första övergripande 
bild över det sekundärmaterial som finns tillgängligt. 

Den första läsningen var en bred läsning av Murdochs samlade filoso-
fiska texter, utifrån avhandlingens intresse för bildning och läsning av skön-
litteratur. Detta resulterade i att jag fann två intressanta teman, nämligen 
moralisk transformering som en strävan mot realism och osjälviskhet, och 
transformering genom konst och litteratur.   

I ett andra steg gjorde jag sedan ett urval av de samlade texterna av Mur-
doch. Urvalet fokuserade på de teman jag lokaliserat som intressanta. Jag 
fann att vissa fenomen var återkommande i materialet och några av dessa 
bedömde jag som användbara verktyg för att utveckla förståelsen för den 
moraliska transformeringen. Dessa är imagination, attention och unselfing. 
I detta steg gjordes dessa till centrala punkter för det fortsatta arbetet.  

I den tredje läsningen gick jag mer djupgående in på vad imagination, 
attention och unselfing betyder i Murdochs tänkande. I syfte att låta Mur-
dochs röst framträda tydligt valde jag bland annat ut citat och jag var noga 
med att nära följa hennes argumentation. En noggrann undersökning av 
dessa fenomen resulterade i att jag formulerade fyra teser. Dessa är i kort-
het: 1.) Imagination är en form av föreställningsförmåga som stödjer indi-
videns moraliska transformering genom att möjliggöra en mer realistisk för-
ståelse av den egna personen och omvärlden. 2.) Attention är en uppmärk-
samhet som stödjer individens moraliska transformering genom att ge 
henne en riktning mot omvärlden. 3.) Unselfing är ett tillstånd av osjälvisk-
het och sensibilitet inför andra människor och deras behov. 4.) Läsupple-
velsen kan bidra till individens moraliska transformering givet att texten har 
en kvalitet av imagination.  De fyra teserna är fristående från varandra men 
det finns även tydliga sammanlänkande aspekter. Jag har sedan använt 
dessa i syfte att skapa en fördjupad bild av vad moralisk transformering är 
i Murdochs arbeten, och dessa presenteras i fyra kapitel i avhandlingen.  

I den fjärde läsningen fokuserade jag på hur imagination, attention och 
unselfing gestaltas fiktivt i tre romaner av Murdoch. Romanerna skildrar 
enskilda liv, och hur upplevelser, moraliska dilemman, rädslor och dröm-

                                                      
29 Svenska LIBRIS, norska Bibsy och danska bibliotek.dk 
30 ELIN, ERIC, EBSCO 
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mar kan påverka individens moraliska transformeringsprocesser. Roma-
nerna skapar även rörelse och friktion, och är en kreativ utmaning till den 
filosofiska begreppsliga förståelsen. Genom att låta den filosofiska och 
skönlitterära tolkningen spegla sig i varandra har avhandlingens resultat 
centrala resultat utsatts för prövning, reviderats och omformulerats i en di-
alektisk process.  

De fenomen jag valt att fokusera på och de tolkningar som jag gjort i 
arbetet har öppnat för en förståelse av en bildningsprocess som i min me-
ning kan vara fruktbar för pedagogiken. Genom att jag lyft fram bland an-
nat föreställningsförmågan och uppmärksamheten, såsom de förstås av 
Murdoch, har jag målat en bild av bildning som karaktäriseras av en ökad 
sensibilitet inför världen och dess överraskningar. Denna förståelse menar 
jag riktar uppmärksamheten från bildning som ett specifikt stoff att erövra, 
eller en egocentrisk bildningsresa, och mot bildning som en fortgående pro-
cess som förändrar hela människan, som tänkande och kännande varelse. 

4.4 Användningen av tre romaner i avhandlingen 
I denna avhandling förekommer ”skönlitteratur” i två olika bemärkelser.  
För det första diskuterar jag skönlitteraturens betydelse för den moraliska 
transformeringen. För det andra låter jag tre romaner illustrera hur den mo-
raliska transformeringen verkar i livet. Rowe (2002, s. 155) påtalar att mo-
ralisk förändring genom upplevelser av skönlitteratur sällan förekommer i 
Murdochs romaner, trots att litteraturen är central i hennes filosofi. I hennes 
romaner är moralisk transformering genom konst vanligare: ”a painting 
triggers a sudden breath taking revelation for its spectator … instigating 
slow moral growth” skriver Rowe (2002, s. 155-156). I avhandlingen kom-
mer jag att beskriva karaktärer och situationer som på olika sätt illustrerar 
moralisk transformering, men ingen av dessa situationer innefattar läsning 
av skönlitteratur.  

Det är inte en slump att jag valt tre romaner av just Murdoch för ända-
målet att illustrera den moraliska förändringen, då hennes uppmärksamhet 
på och nyfikenhet inför vissa fenomen i livet följer henne i både hennes fi-
losofiska och skönlitterära författande. Nussbaum skriver om detta:   

But of course Murdoch”s philosophical contribution does not reside only in 
her overtly philosophical texts. Her novels should not be seen as tracts or 
theoretical arguments for a position … [They are] rightly seen as meditations 
on human love and virtue, in which the complex intelligence of the author, 
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at once both sceptical and loving towards her characters, illuminate the struc-
ture of the whole in a way that invites the reader to look for connections 
with the more overtly meditative texts. (Nussbaum 2012, s. 137) 

Nussbaum (2012) utgår från Murdochs roman Den Svarte Prinsen i en fi-
losofiskt argumenterande artikel. Hon menar att Murdochs övergripande 
tänkande om kärlek och, vad Nussbaum kallar dygd, inte bara går att spåra 
till hennes filosofiska texter utan även återfinns i hennes romaner.  

Ett flertal forskare har visat hur Murdoch använder skönlitteratur, me-
taforer och bildspråk i sin filosofi. Litteraturvetare har exempelvis forskat 
om hur hennes skönlitteratur innehåller filosofiska teman och diskussioner 
(se Altorf 2008, de Melo Araujo & Vieira 2011, Hämäläinen 2009, Leeson 
2010, Ruokonen 2008a ). Anna Victoria Hallberg (2011) beskriver Mur-
dochs romaner som en slags hybridform mellan filosofi och skönlitteratur:  

That a reader is made to see that art is a mode in which a character can 
apprehend value is an aspect of her hybrid novel – Murdoch”s philosophical 
claim that art manifests deep conceptual connections is shown to the charac-
ter … and to the reader. The reader apprehends this as a fulfilment of a plot 
function and as a reflection of art”s potential for seeing/recognising. (Hall-
berg 2011, s. 146. Kursiv i original)   

Murdochs romaner kan alltså ses som en reflektion över det moraliska som 
berör både läsaren och den fiktiva karaktären. Som en del av handlingen 
genomlever en karaktär det moraliska i sitt liv, och hur konsten och littera-
turen påverkar karaktärens hantering av erfarenhet är en del av tematiken. 
Det betyder vidare att romanerna struktureras så att de ger läsaren en upp-
levelse av den moraliska verkligheten genom karaktärens ögon, och kons-
tens betydelse för denna. Den filosofiska idén om konstens relation till det 
moraliska blir alltså tydlig på flera nivåer av Murdochs författarskap.   

Det finns även forskare som ställer sig mer kritiska till möjligheten att i 
Murdochs skönlitteratur finna stöd för hennes filosofiska idéer. Hennes ro-
maner kan visserligen ses som reflektioner över filosofiska dilemman och 
fenomen men samtidigt så utsätter hon även sin filosofi för prövningar och 
tar den ett steg längre i sina romaner, menar Rowe31 (2010, s. 1, se även 
Widdows 2005, s. 7).  

                                                      
31 Rowe talar här i inledningen till antologin Iris Murdoch and Morality (2010) som 
är ett tydligt exempel på en problematisering av relationen mellan filosofi och skön-
litteratur hos Murdoch.  
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Den kritiska diskussionen angående relationen mellan Murdochs filosofi 
och hennes skönlitteratur är viktig att ta i beaktande. Att hon prövar och 
bråkar med sina filosofiska idéer i sin skönlitteratur ser jag som ett argu-
ment för att använda skönlitteraturen för att illustrera fenomen som är av 
vikt i avhandlingen. Det skapar ännu mer liv till Murdoch filosofi och en 
friktion som jag använder mig av i utforskandet och det kritiska prövandet 
av hennes tankar. I de liv som de använda skönlitterära texterna skildrar är 
den moraliska transformeringen sällan en rak väg framåt mot ökad vishet, 
utan snarare en kamp som kanske kan resultera i åtminstone en liten för-
ändring hos en människa (Jfr Hallberg 2011, s. 155-158, Rowe 2002, s. 
160).  

I denna avhandling har skönlitteraturen en begränsad roll. Litteraturen 
gestaltar och stödjer den argumentation jag för utifrån Murdochs filoso-
fiska texter, men den bör inte ses som förklarande av denna. Jag har valt ut 
tre romaner och vissa scener och karaktärer ur dessa som jag beskriver och 
diskuterar i kapitel fem, sex och sju och åtta. Var roman fyller en funktion 
i att den gestaltar imagination, attention eller unselfing i ett individuellt liv, 
och de karaktärer jag valt att beskriva konkretiserar abstrakta resonemang. 

Då jag belyser Murdochs filosofiska resonemang om transformering talar 
jag med henne och utifrån hennes tankar och texter. Romanerna talar så att 
säga för sig själva. Jag ser det som att det är romanerna som gestaltar ett 
fenomen, och inte att det är Murdochs röst som talar genom dem. Det är 
en viktig skillnad. För att markera denna ståndpunkt refererar jag till Mur-
doch i de filosofiska texterna, ex: (Murdoch 1997, s. 13), och till romanen 
när det är dessa det gäller, ex: (Havet, Havet 1978, s. 13).
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KAPITEL FEM 

Imagination – en verklighetstrogen föreställ-
ningsförmåga 
I detta kapitel utvecklas tesen att den moraliska transformeringen en strä-
van mot realism, enligt Murdoch (Antonaccio 2000, Broackes 2012a). Sam-
tidigt kommer kapitlet främst att kretsa kring betydelsen av föreställnings-
förmågan och jag menar att för att individen ska transformeras moraliskt 
krävs en specifik form av föreställningsförmåga, nämligen imagination (An-
tonaccio 2012, Nussbaum 2012).  

Murdoch skiljer mellan olika former av föreställningsförmåga genom att 
beskriva den som imagination och fantasy32. De betecknar olika tillstånd av 
medvetenhet och är en viktig del av mänsklig narrativitet och det moraliska 
livet (Murdoch 2003, s. 320). Hon betonar att de två inte bör ses som di-
kotomier utan snarare som olika aspekter, eller former, av föreställnings-
förmågan. I livet är de sällan renodlade, snarare använder sig människan av 
både imagination och fantasy (Murdoch 2003, s. 321). De två är dock inte 
samma sak och i detta kapitel kommer jag att utveckla förståelsen av hur 
denna skillnad påverkar individen och hennes transformering. 

“We are all storytellers and we tell stories about people, and we tell these 
stories not only to other people but also to ourselves” skriver Murdoch 
(1997, s. 253). Enligt henne innefattar den mänskliga förståelsen alltid ett 
visst mått av föreställningsförmåga, och imagination och fantasy ger en för-
ståelse för hur föreställningsförmågan kan användas på olika sätt. Männi-
skan är en narrativ varelse och för att göra tillvaron begriplig berättar hon 
berättelser om sig själv och om hur det egna livet hänger ihop. Narrativite-
ten placerar in upplevelser i början, mitt och slut, och gör berättelsen me-
ningsfull. Men narrativiteten är samtidigt en del av en värld och en existens 
som är kontingent. Alltså skapar människan något nytt då hon formar sina 
narrativ. Hon använder sin föreställningsförmåga och narrativiteten inne-
fattar därmed alltid en förmåga att föreställa sig något mer eller annorlunda 

                                                      
32 I syfte att vara tydlig för läsaren använder jag i kapitlet de engelska och kursive-
rade orden när jag hänvisar till Murdoch specifika utveckling av imagination och 
fantasy. Jag använder ordet föreställningsförmåga för att tala om en mer vardaglig 
och övergripande förståelse. Fantasy är alltså i denna avhandling att förstå som ett 
filosofiskt begrepp för att beskriva en aspekt, eller form, av föreställningsförmågan, 
och det har inget att göra med den skönlitterära genren med samma namn.   
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än det som faktiskt är (Antonaccio 2012, s. 160-163, Bagnoli 2012, s. 221, 
Diamond 1996, s. 103, Evans 2009, s. 77, Simone Robers 2010, s. 112). 

Imagination beskrivs av Murdoch som en strävan mot att se det som lig-
ger framför mig mer tydligt och som en form av föreställningsförmåga som 
möjliggör en mer realistisk förståelse av den egna personen i världen. Fan-
tasy, å andra sidan, betecknar en föreställningsförmåga som är egocentrisk 
och som gör det svårare att se världen utan att styras av själviska önskningar 
och behov (Murdoch 2003, s. 322). Imagination och fantasy påverkar såle-
des individen på olika sätt. Fantasy riskerar att innesluta henne i cemente-
rade tankesätt (Laverty 2007, s. 98-101) emedan imagination möjliggör en 
mer realistisk förståelse av världen (Antonaccio 2000, s. 139). Imagination 
möjliggör med andra ord ett narrativ som alltmer ger uttryck för verklig-
heten som den är. 

Det centrala materialet i kapitlet utgörs av Murdochs filosofiska texter. 
Grundläggande för min förståelse av imagination och fantasy är kapitlet 
”Imagination” i verket Metaphysics as a Guide to Morals (2003, s. 308-
347). Även texter vari Murdoch tematiserar skönlitteratur är centrala: 
Against Dryness (Murdoch 1997, s. 287-297), Salvation by words (Mur-
doch 1997, s. 235-242), The Sublime and the Good (Murdoch 1997, s. 205-
220), The Sublime and the Beautiful Revisited (Murdoch 1997, s. 261-286).  

I syfte att illustrera de resonemang som förs i kapitlet har jag valt ut en 
roman av Murdoch. Jag visar hur romanen När var tar sin (1968)33 dels 
ställer frågor om vad realism och det goda innebär, och dels illustrerar en 
diskrepans mellan narrativiteten och den realistiska förståelsen.  

När var tar sin är en roman som handlar om en grupp vänner som möts 
vid ett strandhus vid den engelska kusten under en het sommar. En av dessa 
karaktärer, regeringstjänstemannen Ducane, får under denna period i upp-
drag att undersöka ett självmord som skett på hans arbetsplats i en rege-
ringsbyggnad i London. Det finns en oro på kontoret för huruvida själv-
mordet skulle kunna innebära några skandaler intressanta nog för kvälls-
pressen att ta upp. Att undersöka mannens privatliv leder Ducane in i en 
värld av utpressning, död, erotik, magi, och ritualer med sexuella underto-
ner. Ducane beskriver gärna sig själv som en man som försöker vara god, 
men kanske får dessa möten honom att ifrågasätta sin egen godhet? I roma-
nen möter läsaren även den judiske Willy som har överlevt koncentrations-
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läger under andra världskriget. Efter en lång tids övertalningsförsök berät-
tar Willy slutligen för en av sina vänner om tiden i lägret, men då uppstår 
en lucka i romanens historia och upplevelsen berättas inte för läsaren av 
romanen, den förblir tyst. Finns det upplevelser som inte går att verbalisera 
utan att de förminskas?  

5.1 Berättande är en del av livet 
Låt oss först bekanta oss med den äldre judiske mannen Willy från romanen 
När var tar sin. Willy har som sagt överlevt en tid i koncentrationslägret 
Dachau under andra världskriget. Han är tillbakadragen, tolererar endast 
besökare vid vissa angivna tider och blir tvär om någon dyker upp oanmält 
vid annan tidpunkt. Han berättar aldrig om sina upplevelser under kriget, 
trots att hans vänner försöker få honom att tala. De tror det kommer göra 
honom gott, att det kan vara en form av katarsis. Willy protesterar dock 
och han menar det inte finns något han kan berätta om. Det finns ingen 
större lärdom att dra. Han säger:  

Jag lärde mig att hålla mig varm genom att skrubba mig mot väggen, hur jag 
kunde göra mig nästan osynlig när vakterna gjorde sin rond och hur jag 
kunde ha mycket, mycket långa sexuella fantasier … (När var tar sin, 1968, 
s. 283)  

Tids nog sätter sig Willy trots allt ned med sin vän Theo för att delge honom 
sin historia. Huruvida Willy gör detta för sitt eget välmåendes skull eller för 
att han tror att det kommer att få hans vänner att må bättre är oklart. I 
denna laddade scen sitter Willy och Theo framför den öppna spisen i Willys 
stuga. Scenen berättas från Theos perspektiv. När Willy väl börjar berätta 
om hur han i koncentrationslägret svek två kamrater för att rädda sitt eget 
liv blir Theo illa till mods. Han förflyttar sin blick ut genom fönstret där 
han ser en mås flyga förbi. Han minns tillbaka till ett tillfälle då han försökt 
rädda en skadad mås, men slutligen tvingats dränka dess späda lilla kropp 
i havet. Det smärtade honom att sänka ner fågeln i vattnet men det fanns 
inget annat att göra. När Theos blick återvänder till Willy har han redan 
avslutat sin historia.  

 
”Willys röst fortsatte att tala, och Theo, som lyssnade med ett halvt öra, 
klängde sig fast vid tanken på fiskmåsen. Till slut blev det tyst i rummet.  
”Vill du ha te?”, frågade Theo.  
”Ja, kan du laga till det?” 
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Theo steg upp och gick in i Willys lilla kök. Vad är det för mening, tänkte 
han, vad är det för mening här? Vad kan jag säga honom? Att man fort måste 
glömma sina synder för att tänka på andra. Men hur skall man glömma? Det 
väsentliga är att ingenting är av betydelse utom att man älskar det som är 
gott. Att inte vända blicken mot det onda, utan mot det goda. Endast den 
kontemplationen bryter det förflutnas tyranni, bryter loss det onda som vid-
låder personligheten, bryter till sist personligheten själv. I ljuset av det goda 
kan det onda bli synligt där det är, inte ägt, bara existerande, där det är. (När 
var tar sin, 1968, s. 355)  
 

Den tystnad som omger Willys berättelse om tiden i Dachau föreslår en 
upplevelse som är omöjlig att berätta om. Tystnaden säger att det helt enkelt 
inte går att rymma denna erfarenhet av grymhet och hopplöshet i en berät-
telse med dramatisk form. En berättelse har en början, en mittpunkt då allt 
förändras och ett slut som förklarar eller ger mening till alltsammans. Men 
vissa erfarenheter i det konkreta livet är svåra att beskriva. Det är som att 
orden inte räcker till, eller som att de inte rymmer vidden av det upplevda. 
Då kan upplevelsen förbi tyst och outtalad.  
 
 

  
 

 
Skönlitteratur är berättelser som består av ord, stycken och kapitel, och som 
har mer eller mindre av en dramatisk struktur. I sina filosofiska texter åter-
kommer Murdoch till att litteraturen kan vara en lärare och en guide i den 
moraliska transformeringen (1997, s. 370-373). Litteraturen har en alldeles 
speciell förmåga att gestalta det mänskliga livet, med kamper, sorger och 
glädjeämnen. Den erbjuder en plats där erfarenheten blir synlig (se t.ex. 
Murdoch 1997, s. 353). 

Att skönlitteraturen har en särskild förmåga att visa läsaren något 
centralt men samtidigt undflyende i livet hör samman med att människan, 
enligt Murdoch, har en naturlig dragning till just den narrativa form som 
finns i skönlitteraturen. Narrativitet och berättande är något som överskri-
der litteratur, och det är något människor använder sig av hela tiden. Därför 
upplevs litteraturen som bekant och begriplig. Berättandet är en form av 
förståelse som kan göra det möjligt att greppa både det vardagliga livets 
små rutiner (som ibland kan tyckas meningslösa) och de gränssituationer i 
tillvaron som ter sig helt oförståeliga:   
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The story is a way of thinking, it is a fundamental mode of consciousness, or 
self-being … We are all storytellers and we tell stories about people, and we 
tell these stories not only to other people but also to ourselves. We have in 
our activity as storytellers a way of judging, a way of evaluating the world 
that surrounds us, and this gives us in return a sense of our own identity, our 
own separateness, our own self-being. (Murdoch 1997, s. 252-253) 

 Kanske kommer någon hem från en dag på jobbet som varit ganska trist 
och grå. Vid middagsbordet berättar hon för familjen om dagen på ett sätt 
som gör att den ter sig lite mer intressant, färgglad, betydelsefull eller dra-
matisk. Det finns alltid ett visst mått av kreativitet i människans narrativitet, 
enligt Murdoch, och hon tillägger att denna kreativitet ofta ger händelsen 
ett visst underhållningsvärde. 

Men narrativitet är mer än underhållning. Det är ett mänskligt sätt att 
förklara den egna platsen i tillvaron på ett sätt som blir trovärdigt och me-
ningsfullt i det egna livet (Bagnoli 2012, s. 221, Simone Robers 2010, s. 
112). Då en nära väns bortgång kan ges någons slags högre mening, som en 
central vändpunkt i ens liv eller kanske som vännens förutbestämda hem-
vändande till en annan sfär, kan den vara något lättare att hantera och pla-
cera in.   

Narrativitet är inte en neutral aktivitet. Murdoch menar till och med att 
så fort något formas i ord, exempelvis skönlitterära berättelser, uttrycks 
känslor och värderingar: ”Literature is soaked in the moral, language is so-
aked in the moral, fictional characters swim in a moral atmosphere ” skriver 
hon (Murdoch 1997, s. 254). Människan konfronteras hela tiden med frå-
gor om objektivitet, sanning och rättvisa, utan att vara medveten om det 
(Murdoch 1997, s. 254). Var gång hon berättar om något, exempelvis om 
dagen på jobbet ger hon även uttryck för vad hon uppskattar och ger värde 
i livet. Ett narrativ är alltså alltid perspektiverat (Antonaccio 2012, s. 160-
163, Diamond 1996, s. 103, Roberts 2010, s. 123). Vi är de enda varelser i 
världen som skapar bilder av oss själv, för att sedan komma att efterlikna 
dem, skriver Murdoch (1997, s. 75). 

I Murdochs tänkande blir alltså skapandet av narrativ identitetsbyg-
gande. Samtidigt uttrycker hon i sina texter en oro för att filosofiska ström-
ningar som i hög grad betonar språket som konstituerande riskerar att lösa 
upp idén om den individuella medvetenheten och därmed förringa indivi-
dens egna moraliska ansvar. Antonaccio (2012, s. 162) skriver att för Mur-
doch är individen inte en som så att säga utsätts för språket, utan en som 
kreativt använder det, som skapar berättelser med form och betydelse för 
att göra livet lite mer begripligt: ”In short, she held that human beings are 
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creative users of language, and not simply participants in, or ”discursive 
effects” of a linguistic system”. Som vi kommer att få se senare i kapitlet 
berättar Ducane i romanen När var tar sin gärna om sig själv som en god 
man, eller åtminstone en som försöker vara god. Samtidigt blir det tydligt 
av romanens händelser, och av andras tolkningar av situationer, att Duca-
nes berättelse kanske inte är den enda möjliga sättet att beskriva hans ka-
raktär.  

Individens kreativa användning av språket, och skapandet av berättelser, 
är en process vari den egna identiteten förtydligas, förändras och omprövas. 
Genom att berätta om den egna rollen i en händelse, eller om hur olika 
händelser i livet gett för olika insikter eller förändringar, skapas ett sam-
manhängande narrativ om den egna personen och om vem jag är. Simone 
Roberts (2010) ger uttryck för detta då hon skriver om Murdochs uttryck 
att människan är en konstnär: 

These ideas of living-as-artists are not about the controlled presentation of a 
shapely life to some passive and admiring audience, but a real artful engage-
ment with reality in a process of creating ourselves and supporting others 
creation of themselves. (Simone Roberts 2010, s. 123) 

Genom att individen engagerar sig i den verklighet hon står mitt i skapar 
och omskapar hon sig själv och andra. Även om Murdoch inte vill se indi-
viden som ”en komponent i ett lingvistiskt system” (Antonaccio 2012, s. 
162) är den mänskliga narrativiteten kreativ och skapande, och något som 
ständigt formas och omformuleras i relation till omvärlden.  

Kapaciteten att skapa form och narrativ där det inte finns kan stärka 
individens relation till verkligheten menar William Evans (2009) i en dis-
kussion som tar Murdochs texter som utgångspunkt:  

These capacities do not provide the consolations of ultimate unity; instead 
they connect us with the reality of our condition of mortality and contin-
gency and are especially conductive to human flourishing, the good life for 
man, a life worth living. (Evans 2009, s. 77) 

Mänsklig kreativitet och narrativitet är alltså viktigt för individens transfor-
mering och hennes möjlighet att leva ett gott liv.  

Samtidigt, Willys berättelse i När var tar sin föreslår att det finns en av-
görande skillnad mellan berättande aktiviteter och det liv som levs. Livet är 
ingen tragedi konstaterar Murdoch (2003, s. 94-95) något bryskt i en filo-
sofisk text. Den skräck och det lidande som livet håller kan vara gränslöst 
mycket värre, så till den grad att det inte går att gestalta eller verbalisera. 
Narrativen om det levda livet och det skönlitterära berättandet måste ha 
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form, samtidigt som den levda erfarenheten inte har det. Det finns en skill-
nad mellan livet och berättelsen om livet, som jag menar har betydelse för 
individens moraliska transformering. “Form is the temptation … whether 
in art or in life: to round off a situation, to sum up a character”, skriver 
Murdoch (1997, s. 285) och indikerar att form kan vara en lockelse att 
förenkla tillvaron, och att det inte alltid är av godo. För att ett narrativ ska 
ge uttryck för det levda livet på ett så realistiskt sätt som möjligt, måste 
individen ta ställning till den lockelse formen utgör, och inte tvinga på upp-
levelsen en alltför rigid narrativ struktur.  

5.2 Realism är att se verkligheten som den är 
Att vara realistisk, och att låta de personliga narrativen ge uttryck för det 
levda livet på ett så realistiskt sätt som möjligt, är eftersträvansvärt. Realism 
innebär att inte blunda för livets absurditeter och den skrämmande me-
ningslösheten i alltsammans (Murdoch 1997, s. 348). De berättande aktivi-
teterna (i form av individens livsnarrativ eller skönlitterärt berättande) for-
mas mer eller mindre utifrån hur individen vill att situationen framstår, 
kanske som komiskt eller som tragiskt. Berättandet bör dock ha en nära 
relation till en konkret verklighet som överskrider den individuella önskan. 
Detta gör att berättelse blir realistisk, enligt Murdoch.  

Då vi utgår från att kontexten för den berättande aktiviteten är skönlit-
teraturen, kan realism innebära exempelvis att författaren bör sträva mot 
att skapa en berättelse som är så trogen verkligheten som möjligt (Murdoch 
1997, s. 235-242, 287-295). Ur Murdochs perspektiv är det centrala i real-
ism i skönlitteratur att den lyfter fram en människas unika livserfarenheter, 
även om författarens personliga ambition om att skapa något vackert och 
harmoniskt får står åt sidan. Karaktärerna är som folk är mest och de tar 
del av allt det komiska, absurda och löjliga som livet faktiskt innehåller (Jfr 
Altorf 2008, s. 43-50):  

The great novels … The social scene is a life-giving framework and not a set 
of dead conventions or stereotyped settings inhabited by stock characters. 
And the individuals portrayed in the novels are free, independent of their 
author, and not merely puppets in the exteriorisation of some closely locked 
psychological conflict of his own. The literary work itself is not in the grip 
of necessity – how soon we sense this in the case where it is. The great novelist 
is not afraid of the contingent; yet his acceptance of the contingent does not 
land him in banality. (Murdoch 1997, s. 271) 
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Det ter sig med andra ord som ytterst viktigt att det tidvis röriga och ko-
miska livet skildras med respekt, och att karaktärerna inte förlöjligas i sina 
kamper. En människas erfarenheter är ytterst värdefulla och bör hanteras 
som sådana. Individen ges, trots mindre attraktiva drag, ett specifikt ut-
rymme i texten och en egen stund (se även Murdoch 2003, s. 96).  

Den text som Murdoch talar om ovan beskrivs som ett konstnärligt hant-
verk där noggrant arbete lagts ner för att karva ut de enskilda detaljerna. 
Karaktärerna och händelserna kastar ljus på livet som vi alla lever, och hyl-
lar det. Då människan läser, läser hon på ett sätt som involverar all hennes 
erfarenhet av livet, och med denna erfarenhet tolkas berättelsen, i en ömse-
sidig process (Murdoch 2003, s. 97). Då vi tänker på dessa romaner tänker 
vi inte på författaren utan de människor vi mött, menar Murdoch: ”Whe-
reas when we think of the works of Tolstoy or George Eliot, we are not 
remembering Tolstoy and George Eliot, we are remembering Dolly, Kitty, 
Stiva, Dorothea and Casaubon” (1997, s. 280). Om vi följer denna tanke 
bör skönlitteratur alltså inte handla om författarens ego. Det är först då 
innehållet överskrider författaren och riktar fokus mot enskilda karaktärer 
som litteraturen har en tydlig relation till verkligheten.  

Att litteraturen riktar fokus mot den konkreta individens tidvis röriga 
och absurda liv räcker dock inte för att den skall kvalificera som realistisk 
skönlitteratur. Var människa tagen för sig utgör ingen verklighet. Individen 
är inte fristående från de historiska, kulturella och sociala sammanhangen 
som omger henne. Att en karaktär och hennes berättelse är främsta fokus i 
litteraturen betyder inte att den kontextuella bakgrunden är oväsentlig. 
Verkligheten finns där, som en rik och mångfacetterad bakgrund till ett levt 
liv (Murdoch 1997, s. 287-295). I Murdochs perspektiv är det alltså denna 
kombination av fokus på den enskilde individen och en medvetenhet om 
hennes kontextuella beroende som gör skönlitteraturen realistisk (Anto-
naccio 2000, s. 107-111). 

Murdoch lyfter bland annat fram 1800-talets skönlitteratur som ett ex-
empel på diskussionen om vad realism innebär i litteraturen. Tidsperiodens 
litterära strömningar kännetecknas av att samhället och människans vardag 
blir alltmer intressanta teman i litteraturen. De tidigare romantiska ström-
ningarna drogs mot naturmystik och religion, men med realismen får dessa 
intressen ge vika för mer naturvetenskaplig inspiration och för lockelsen i 
möjligheten till en vetenskaplig objektivitet i skildringen (Honderich 2005, 
s. 787-789). Murdoch lyfter fram hur just den vanliga människans kamper 
och lidanden är centrala i bland annat dåtida ryska författarskap, såsom 
Tolstoy, Dostojevskij och Dickens. Hon skriver:”The nineteenth century 



ANNA-LOVA OLSSON Strävan mot Unselfing  81
  

novel … was not concerned with ”the human condition”; it was concerned 
with real various struggling individuals in society” (1997, s. 291). 1800-
talsromanen sökte enligt henne inte att proklamera några storslagna san-
ningar gällande för mänskligheten i stort. Istället litade de till den enskilda 
individens berättelse.  

Det kan tyckas förvånande att Murdoch återkommer till 1800-talsroma-
nen och de realistiska strömningarna. Hennes filosofi är en tydlig kritik mot 
filosofiska perspektiv som enligt henne överskattar förmågan till objektivi-
tet eller rationalitet genom naturvetenskapliga metoder. I hennes texter om 
1800-talsromanen blir det dock i min mening tydligt att begreppet realism 
måste förstås något annorlunda i hennes tappning. Att vara realistisk, eller 
att förmå se verkligheten såsom den är, innebär något specifikt med Mur-
doch. Begreppet realism ger uttryck för en önskan att inte förkasta indivi-
dens brister och att inte förvrida verklighetens komplexitet genom en veten-
skaplig exakthet. Anna Victoria Hallberg (2011) skriver att med realism 
kommer en förmåga att kunna urskilja vad som är verkligt och vad som är 
en illusion eller en drömbild, ”… the difference between illusion and reality 
is discovered in good realism”(2011, s. 42. Kursiv i original. Se även Mole 
2006). Realism handlar om att upptäcka världen och enligt Murdoch är det 
ett moraliskt gott. Realism ger uttryck för en strävan om att göra människor 
och ting rättvisa genom att se dem som de är (Murdoch 1997, s. 347-348). 
Floora Ruokonen (2008b, s. 82) beskriver realism som en specifik form av 
uppmärksamhet och en medföljande insikt: ”Realism in Murdoch”s sense 
is defined as just and loving attention which reveals that other people exist”  

Denna önskan om att göra andra människor och ting i världen rättvisa 
genom att se dem som de är har en tydlig relation till den moraliska trans-
formeringen. Godhet är en form av realism:  

One might start from the assumption that morality, goodness, is a form of 
realism. The idea of a really good man living in a private dream world seems 
unacceptable. Of course a good man may be infinitely eccentric, but he must 
know certain things about his surroundings, most obviously the existence of 
other people and their claims. (Murdoch 1997, s. 347) 

Godhet innefattar alltså ett vetande om världen såsom den är, om männi-
skor och deras behov. Christopher Mole (2006, s. 81) påtalar att detta inte 
handlar om en känslomässig reaktion på världen såsom vi känner den. Sna-
rare handlar realism om att erkänna världen som något vi kan och bör 
komma att känna lite bättre, och därigenom komma att respektera och 
vårda. Detta tyder på att det som så att säga är målet med det goda, inte är 
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en faktisk kunskap i sig utan en insikt om att världen är komplex och om 
att jag som människa ständigt har mer att lära.  

 Konsten och skönlitteraturen är en god analogi över det moraliska, 
skriver Murdoch (1997, s. 348): ”One might say here that art is an excellent 
analogy of morals, or indeed that it is a case of morals”. Eller kanske är 
litteraturen till och med något moraliskt i sig självt? Litteraturen kan kasta 
ljus på en verklighet som överskrider både författare och läsare, och därmed 
visa läsaren att livet kan se ut på många olika sätt. Genom att beskriva vad 
realism betyder i Murdochs filosofi har jag visat på den betydelse en verk-
lighetsförankrad förståelse har för den moraliska transformeringen. 

 
 

  
 
 
Originaltiteln på romanen När var tar sin är The Nice and the Good. Som 
titeln föreslår utforskas godhet i relation till det att vara snäll34. John 
Ducane är en av de centrala karaktärerna och han beskrivs upprepade 
gånger av andra i romanen som en renlevnadsmänniska och en puritan. Han 
berättar också gärna om sig själv som en hjälpare och som en man som vill 
vara moraliskt god och göra gott för andra. Men kanske är Ducane mer 
brydd om att framstå som snäll, trevlig och tillmötesgående än att faktiskt 
göra det som är gott? Ducane ter sig som ytterst medveten om hur andra ser 
på honom, så till den grad att han oroar sig mer för att framstå som en 
lögnare eller svikare, än att faktiskt vara det (Jfr Bates 2000, s. ix-x). 

Enligt karaktären Theo kan det goda rent av förhindras av önskan om 
att vara snäll och tillmötesgående. Han reflekterar i slutet av romanen om 
vad kärleken till det goda kräver:    

Theo hade börjat skönja den avgrund som skiljer det snälla från det goda, 
och visionen av den avgrunden förfärade honom. Han hade sett, långt borta, 
det som kanske är det förfärligaste av allt i världen, kärlekens andra ansikte, 
dess tomma ansikte. Allt vad han var, till och med det som var bäst inom 
honom, var förbundet med egocentricitet, självuppfylld mänsklig kärlek. 

                                                      
34 I den svenska översättningen av romanen översätts “nice” oftast som ”snäll”. Or-
det har flera innebörder på svenska och kan översättas på olika sätt i olika samman-
hang, som exempelvis snäll, trevlig eller tillmötesgående. Jag är medveten om det 
men har valt att följa den översättning som gjorts då jag anser att den ger uttryck 
för vad ”nice” betyder i denna roman. 
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Kravet på kärlekens tomhet betydde att hela hans jag måste dö. (När var tar 
sin 1968, s. 359) 

Som läsare av romanen får jag känslan av att Theo är en man som kan se 
annorlunda på saker än de flesta andra karaktärer i romanen, som exem-
pelvis Ducane. Theo tycks faktiskt kunna se mer realistiskt på många av de 
situationer där de andra främst är upptagna av sina egna känslomässiga 
relationer, eller brist på relationer, eller av rädslan av att bli upptäckt i en 
olämplig relation. Theo däremot befinner sig ofta i periferin av historien 
och kanske är det därför han kan se något annat? För Theo är godhetens 
absoluta krav på avsägandet av det egna egot skrämmande. För Ducane är 
godhet något han gör, eller presterar, genom vardagliga vänliga eller snälla 
handlingar. 
    

 
  

 
 
Genom att återge Theos reflektion vill jag illustrera vilka konsekvenser en 
realistisk förståelse av en situation skulle kunna innebära för individen. Att 
göra det som är gott kan innebära att göra något som inte gynnar den egna 
personen eller andras uppfattning om vem jag är. Det kan kanske innebära 
att hamna i en konflikt där individen inte alls uppfattas som snäll, tillmö-
tesgående eller trevlig av andra. Realism är en förståelse för att vad som är 
bäst för mig personligen inte alltid är det bästa alternativet i ett större per-
spektiv. Om en handling är baserad på en personlig önskan om att vara 
snäll eller tillmötesgående så riskerar den att bli till något annat än godhet. 
Det blir till en aktivitet som koncentrerar sig till den egna personen (Jfr Ba-
tes 2000, s. xii).  

I en diskussion om rättvisa och jämställdhet skriver Elaine Scarry (1999) 
att trots att människan tror att hon relaterar till andra på ett jämställt sätt 
så sker detta egentligen ofta genom att hon sätter sig själv i centrum, som 
”den jämställda”. Det är egentligen först då hon upplever sig själv som en 
sidofigur eller att hon befinner sig i periferin av händelserna som hon när-
mar sig jämställdhet: 

But at moments when we believe that we are conducting ourselves with 
equality, we are usually instead conducting ourselves as the central figure in 
our own private story; and when we feel ourselves to be merely adjacent, or 
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lateral (or even subordinate), we are probably more closely approaching 
equality. (Scarry 199, s. 113)  

Scarrys resonemang berör rättvisa och jämlikhet, men lyfter samma proble-
matik, nämligen att individen genom att berätta om sig själv som ”den 
goda” eller ”den som är rättvis” riskerar att upphöja sig själv över andra.  
Som Theo ger uttryck för är det goda oberoende av det personliga, och obe-
roende av självmedvetenhet. I Murdochs perspektiv infinner sig inte alltid 
berättelsens slutliga lösning när händelsernas betydelse faller på plats. I livet 
är det inte nödvändigtvis så att det finns en mening med godheten. Snarare 
är godhet handlingar som frigjorts från sagans lyckliga slut eller det indivi-
duella narrativet om den egna personen som den gode hjälparen.   

5.3 Imagination stödjer realistisk förståelse 
Att författa skönlitteratur och att skapa karaktärer och fiktiva världar 
handlar i Murdochs perspektiv om att föreställa sig något som inte ligger 
inom ramen för de egna erfarenheterna, men som likväl kan vara verklighet 
för någon annan. I hennes texter finns till och med en tydlig relation mellan 
imagination, en särskild form av föreställningsförmåga, och den realistiska 
förståelsen av världen (Jfr Antonaccio 200, s. 139) vilket jag kommer att 
utveckla i det följande. Imagination och realism kan båda beskriva fenomen 
i litteraturen och även i livet. De är kvaliteter som kan tillskrivas en text 
men även en människa, och de visar dels på den nära koppling som Mur-
doch gör mellan litteratur och moraliskt liv och dels på betydelsen av att 
kunna föreställa sig något utanför den personliga erfarenheten.   

Murdoch gör en distinktion mellan två former av föreställningsförmåga; 
imagination och fantasy, och denna distinktion menar jag visar på den be-
tydelse föreställningsförmågan har för den moraliska transformeringen. 
Imagination och fantasy beskrivs som olika tillstånd av individens medve-
tenhet; ”different states of consciousness” (2003, s. 320). De ger en förstå-
else för hur vi alla är konstnärer menar hon (REFFF?). Den konstnärliga 
förmågan har att göra med att mänsklig förståelse och narrativitet alltid till 
viss mån är kreativ, i bemärkelsen att den skapar något nytt. Narrativiteten 
placerar som sagt in upplevelser i början, mitt och meningsfullt slut, men de 
är samtidigt en del av en värld och en existens som är kontingent. Därför 
innefattar narrativiteten alltid en förmåga att föreställa sig något mer eller 
annorlunda än det som faktiskt är (Murdoch 1997, s. 252, Murdoch 2003, 
s. 320-324). ”They affect all cognition, including perception, so that no one 
lives in a world of ”facts”, but always in a world constructed by fantasy or 
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imagination”, skriver Altorf (2008, s. 70) om Murdochs ide om imagination 
och fantasy.  

 Att på detta sätt filosofiskt särskilja olika aspekter eller former av före-
ställningsförmågan är inte ovanligt och i olika variationer återfinns den hos 
flera tänkare genom historien. Distinktionerna har dock något gemensamt. 
På olika sätt belyser de relationen mellan det verkliga - från vilket en konst-
när finner sin inspiration- och ett nyskapande element som gör det kreativa 
verket till något nytt (Scruton 1995, s. 215-216). Murdoch exemplifierar 
sin förståelse av hur imagination och fantasy tar sig uttryck genom att be-
skriva den skönlitterära författaren:  

Any writer is conscious of a tension between himself and something utterly 
other than himself, and he is also conscious of the obsessive, self-enclosing 
strength of his fantasy. Imagination, as opposed to fantasy, is the ability to 
see this other thing, what one might call, to use those old-fashioned words, 
nature, reality, the world. (Murdoch 1997, s. 255) 

Jag tolkar det som att fantasy beskriver en slags uppslukande föreställningar 
som innesluter individen i det egocentriska35 och som därmed gör skönlitte-
raturen mindre realistisk.  Imagination beskrivs snarare som en förmåga att 
föreställa sig, eller att förstå, omvärlden på ett specifikt sätt. I imagination 
är det individuella inte begräsande, utan sträcker sig mot en värld som över-
skrider det och därmed har texten förutsättningar för att bli mer realistisk. 

Det sätt på vilket Murdoch förstår imagination innebär dock inte att det 
blir ett verktyg för att se en objektiv verklighet. Det är snarare en strävan 
mot den realistiska förståelsen och den har alltid har ett personligt djup (jfr 
Altorf 2008 s. 67-87):  

… imagination appears as the restoration of freedom, cognition, the effortful 
ability to see what lies before one more clearly, more justly, to consider new 
possibilities, and to respond to good attachments and desires which have 
been in eclipse … Imagination is here a moral discipline of the mind, which 
would, for instance, help people not to become embittered or brutalized or 
stupefied by affliction. (Murdoch 2003, s. 322) 

Här beskrivs imagination som något som lokaliseras i en spänning mellan 
individen och den omgivande världen. Det innefattar ett övervägande av 
nya möjligheter och det hjälper en människa att inte dra förhastade slutsat-

                                                      
35 Jag kommer att diskutera fantasy mer ingående i det följande avsnittet. 
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ser eller att alltför impulsivt följa en känsla. Imagination möjliggör för in-
dividen att ”se det som ligger framför henne” som Murdoch uttrycker det,  
(2003, s. 322) mer tydligt och att överväga det noga.  

Då vi utgår från ovan gjorda beskrivningen får imagination dessutom en 
moralisk dimension som överskrider skönlitteraturen, utan att för den skull 
utesluta den, från det moraliska. Det är en moralisk form av medvetenheten; 
”a moral dicipline of the mind”, som Murdoch skriver i citatet (2003, s. 
322). Det att söka föreställa sig en annans sätt att uppleva och berätta om 
livet, genom att överväga, respondera och reflektera är ur Murdochs per-
spektiv centralt i en moralisk relation.  Jag menar att imagination innebär 
en nyfikenhet och ett öppet utforskande av olika sätt att berätta om tillva-
ron (jfr Simone Roberts, 2010, s 122-124).  

Murdoch menar till och med att en skönlitterär författare som nyttjar 
imagination kan vara ett föredöme för sin läsare. En författare som närmar 
sig sina karaktärer med respekt och som visar att hon förstår att även andra 
människor än hon själv har rätt att finnas till, är ett föredöme (Murdoch 
1997, s. 271-272). Den diskussion Murdoch för om den skönlitterära för-
fattarens relation till karaktärerna visar på hur hon filosofiskt förstår den 
ideala moraliska relationen människor emellan. Genom att exemplifiera re-
lationen med författaren ger Murdoch stöd till sin idé om att människans 
fokus i ett moraliskt sammanhang är riktad mot andra enskilda individer 
på ett sätt som är öppet och utforskande (Antonaccio 2000, s. 107-111, 
Ruokonen 2008b). 

Jag har nu visat hur en tydlig relation mellan realism, imagination och 
det moraliska kan etableras hos Murdoch. Jag menar att imagination inne-
bär att med nyfikenhet, och utan reservationer, föreställa sig olika sätt att 
vara och leva. Denna form av föreställningsförmåga utgår från att det finns 
olika sätt att berätta om världen och livet, att individen har en vilja att över-
väga dessa narrativ och att låta en annans narrativ förändra och transfor-
mera den egna berättelsen om vem jag är i världen. Att utveckla imagination 
är i min mening en viktig del av den moraliska transformeringen eftersom 
det öppnar för fler möjligheter att vara och agera i livet, i relation till andra. 

5.4 Fantasy motverkar moralisk förändring 
En skönlitterär text som skyr det svåra, tragiska eller obehagliga i livet ger 
uppmärksamhet till en annan kvalitet i texten än den som tidigare diskute-
rats. Det betyder inte att den lämnar mer osagt, snarare förklarar den 
kanske för mycket? Min tolkning av tystnaden kring Willys berättelse från 
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koncentrationslägret i romanen När var tar sin är inte att den lämnas i tyst-
het enbart på grund av det svåra i att stå ut med den. Tystnaden tycks vara 
det enda sättet Willys upplevelse kan förmedlas vidare. Med tystnad besk-
rivs tiden i koncentrationslägret på det enda sätt som det är möjligt att för-
stå; som en obeskrivbar händelse. En självklar förklaring eller ett tydligt 
budskap förändrar vissa av textens karaktäristika. Vad hade Willys berät-
telse blivit om den fått en narrativ struktur som förklarade den och som gav 
den en tydlig mening? Hade den blivit mer realistisk? Kanske blev han en 
starkare man av erfarenheten, kanske nådde han värdefulla insikter där i 
kylan. Hade berättelsen fått samma laddning om så var fallet? Jag tror inte 
det. 

En text som är alltför självförklarande på ett sätt som inte speglar hur 
livet faktiskt ter sig kan vara problematisk påtalar Murdoch i flertalet filo-
sofiska texter. Skönlitteraturen riskerar då att bli en drömbild som inte 
speglar tillvarons komplexitet och som inte är realistisk. Författarens före-
ställningsförmåga kan då bäst beskrivas som fantasy. Murdoch skriver om 
denna litteratur: “Each in his own way produces a sort of ”dream neces-
sity”. Neither grapples with reality: hence ”fantasy”, not ”imagination” 
(1997, s. 292). Fantasy kan alltså sägas ha en mindre koppling till den verk-
lighet människan lever i. Istället skapar den ett allt större behov hos henne 
av en slags drömvärld.  

Ducane i När var tar sin, möter en lockande och stundtals olycksbådande 
värld av magi, erotik och ritualer med sexuella undertoner då han undersö-
ker ett självmord som begåtts i den regeringsbyggnad i London som han 
jobbar i. Den värld han möter i sina efterforskningar skulle kunna beskrivas 
som en fantasy, i bemärkelsen att det är en värld som både i bokstavlig och 
metaforisk mening är undangömd och skyddad av mörker, och för de män-
niskor som söker sig dit tycks den stilla en längtan efter just en drömvärld 
och fylla ett behov av att kunna kontrollera eller förändra vissa skeenden i 
livet. Ducane går vid ett tillfälle ner i en mörk och fuktig underjordisk tunnel 
som leder till ett utrymme som används för dessa ritualer och där finner han 
bland annat döda kroppar av duvor som offrats och lämnats kvar. Utrym-
met är svårt att hitta till och svårt att hitta ut från - det är som en liten privat 
värld på en plats under jord. I min mening ger det en bild av vad fantasy 
kan vara.  

Som vi sett ovan använder sig Murdoch av litteraturen för att illustrera 
de fenomen hon beskriver. För att ringa in vad hon anser att fantasy är 
riktar hon blicken bland annat till symbolismen. Den symboliska ström-
ningen som växte främst i Frankrike under slutet av 1800-talet och i början 
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av 1900-talet strävade mot att befria litteraturen från rationalismens och 
positivismens tänkande och från en medföljande motvilja att undersöka nå-
got mer än det synligt verkliga och det logiska. I kölvattnet av naturalismens 
samhällsengagemang och tro till vetenskapen sökte symbolisterna snarare 
fånga tingens själ, i stämningar, i det dunkla och mystiska, och till och med 
i det obegripliga. Symbolisterna ersatta rationalitet med föreställningsför-
måga (Peyre 2004, s. 2).   

Men Murdoch kallar alltså detta för fantasy, i bemärkelsen att det är 
litteratur som inte uppfyller sitt syfte att visa läsaren verklighetens villkor. 
Denna reaktion hos Murdoch mot en rörelse som söker utforska männi-
skans inre och hennes mer dunkla sidor kan möjligtvis tyckas något förvå-
nande. I hennes filosofi finns en ständig strävan mot att uppmärksamma det 
inre livets betydelse för det moraliska, och det innefattar även drömmar, 
rädslor, förhoppningar och annat som ibland kan te sig undflyende.  

Då symbolismens förkärlek för det obegripliga ofta lyfts fram (av bland 
annat Peyre 2004) problematiserar Murdoch istället formen inom vilket 
detta görs. Hon skriver: “ What they wanted were small, clean, resonant, 
and self-contained things of which the image or symbol was the type … one 
purged of its contingency, was the Symbolist ideal” (1997, s. 273). För att 
nå den fulländade formen placerar symbolismen den levda verkligheten in i 
en snäv narrativ struktur av början-mitt-slut, där var händelse har sin plats. 
Det kan alltså förstås som ett försök att bemästra eller kontrollera det 
dunkla, mystiska och obegripliga i livet. Kanske är det precis vad deltagarna 
i de mystiska ritualerna i romanen När var tar sin är ute efter att uppnå?  

Murdoch beskriver den symboliska texten som en närmast felfri skönlit-
terär form: Den är renodlad, har en tydlig resonans och är självförklarande, 
och därtill fångar den in de mer undflyende dragen i livet. Dock tycks texten 
sakna komplexitet. Och Murdoch lyfter fram hur texten söker kontrollera 
och förklara det kontingenta genom just form. Den beskrivning Murdoch 
ger föreslår att imagination saknas i texten och som konsekvens kan texten 
endast gestalta det kontrollerade och förklarade i livet, och enligt Murdoch 
är verkligheten främst okontrollerad och kontingent.  

Jag förstår det som att Murdoch lyfter fram en typ av litteratur som inte 
låter livet vara på sina egna villkor, något som tidigare beskrivits som 
centralt i skönlitteraturen enligt henne (1997, s. 271-272. 2003, s. 104-
105). Önskan om en självförklarande form där allt faller på plats är en fres-
telse författaren måste försöka undvika att falla för. En alltför rigid form 
riskerar att stänga litteraturen ute från den verkligheten vi alla lever i. När 
den skönlitterära texten har en alltför stabil form offras karaktärernas frihet 



ANNA-LOVA OLSSON Strävan mot Unselfing  89
  

och egna liv till förmån för förklaringen (Murdoch 1997, s. 278, 2003, s. 
96-97 ). Litteraturen ”renas” så att säga från den utmanande komplexite-
ten.  

Med denna diskussion vill jag visa hur Murdoch i sina texter pekar ut en 
spänning i balansen mellan narrativets struktur och den slumpmässiga exi-
stensen. I min mening illustrerar även Willys berättelse i När var tar sin 
detta. Balansen mellan den narrativa struktur som en skönlitterär text be-
höver, och den form som trots allt öppnar för livet och för läsaren, visar sig 
vara en utmaning. Den skönlitterära texten riskerar ständigt att falla in i en 
alltför rigid form.  

Murdoch diskuterar även en text som formmässigt ser annorlunda ut, 
och som hon till och med beskriver som formlös, men som även den repre-
senterar fantasy. Vilken typ av litteratur som representerar denna text är 
svårare att ringa menar jag, och hon refererar gärna till den i svepande drag 
som ”romantisk litteratur” och eller ”modern litteratur”, och som en neu-
rosens triumf; ”the triumph of neurosis, the triumph of myth as a solipsistic 
form” (Murdoch 1997, s. 279). Hon ger några kortfattade förslag av mer 
specifik art. Bland annat lyfter hon fram Jean Paul Sartre, som hon analy-
serade redan i sin doktorsavhandling36 som exempel (Murdoch 1997, s. 
278-279). Den specifika genretillhörigheten hos texten är dock av mindre 
intresse i denna studie och jag vill snarare se till de drag eller karaktäristiska 
i texten som ringas in.  

Murdoch (1997, s 280) menar att vi vet när vi läser en text av denna typ, 
eftersom vi efteråt främst minns författaren eller hennes budskap, och inte 
karaktärerna i berättelsen. Litteraturen kan i detta fall syfta till att föra fram 
en politisk agenda eller att förklara världen genom den individuella förfat-
tarens tankevärld:  

In such works we feel the ruthless subjection of the character to the will of 
their author. The characters are no longer free. The author does not even 
want them to be free. If they were free they would get in his way. His book 
is an attempt to work out his own salvation by an exercise in self-discovery. 
(Murdoch 1997, s. 279-280) 

Här lyfts det fram hur den skönlitterära texten används som ett forum för 
att exempelvis leverera samhällskritik eller för att föra fram en politisk 

                                                      
36 Murdochs avhandling heter Sartre: Romantic Rationalist och publicerades första 
gången 1953. För en ingående diskussion om denna avhandling i relation till Mur-
dochs förståelse av Sartres gestaltning av karaktärer, se avsnittet The Merits of Ex-
istentialism i Altorf 2008, s. 50-57. 
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agenda. Berättelsen och karaktärerna tycks inte vara intressanta i sig utan 
styrs av syften och motiv som egentligen inte alls har att göra med själva 
hantverket som litteraturen är. Karaktärers individualitet och det litterära 
hantverket får stå tillbaka för syften som ligger utanför litteraturen (Mur-
doch 1997, s. 278, 291, jmf Antonaccio 2000, s. 109). 

Jag har tidigare beskrivit imagination som en nyfikenhet att utforska 
olika sätt att berätta om tillvaron och som en kvalitet som kan tillskrivas 
både i en text och en människa. Fantasy är då snarare något som innesluter 
en individ i sig själv och i en egen tankevärld, och som riskerar att bli till en 
dröm. Murdoch skriver om fantasy:  

The human mind is naturally and largely given to fantasy. Vanity (a prime 
human motive) is composed of fantasy. Neurotic and vengeful fantasies, 
erotic fantasies, delusions of grandeur, dreams of power, can imprison the 
mind, impeding new understanding, new interests and affections, possibili-
ties of fruitful and virtuous action. If we consider the narrow dreariness of 
this fantasy life to which we are so addicted the term ”unimaginative” seems 
appropriate. (Murdoch 2003, s. 322)  

Fantasy är en verklighetsfrämmande föreställningsförmåga, ett undvikande 
av verklighetens realitet, och det innebär att sinnet så att säga fängslas eller 
begränsas. Hämndlystnad eller äregirighet kan göra att en människa så att 
säga drömmer ihop en berättelse om livet som faktiskt inte stämmer med 
verkligheten. Ovan har vi sett att det kan innebära att en skönlitterär för-
fattare är alltför beslutsam om att föra fram exempelvis en politisk agenda. 
Fantasy beskriver egocentricitet och det kan göra det svårare för individen 
att bredda sina perspektiv, i bemärkelsen att lära sig nya saker eller att finna 
något nytt att intressera sig för. Då påverkas även möjligheten att agera som 
moralisk människa.  

Murdochs redogörelse ovan slår fast att individens moraliska transfor-
mering blir långt mer komplicerad om hon är i fantasy. Fantasy implicerar 
en slags föreställningsförmåga som tagit ett steg längre bort från det realist-
iska och det verkliga än imagination. Det vill säga, i fantasy undviker indi-
viden att möta den konkreta verkligheten och istället förflyttas fokus mot 
drömmen om hur det borde eller kunde vara. Det karaktäriseras av snäva 
och låsta perspektiv som utgår från specifika syften eller önskningar, men 
som framställs som det rätta eller enda sättet att förstå den värld vi lever i. 
Att förändra eller transformera den egna narrativiteten mot en ökad öppen-
het och nyfikenhet gentemot andra sätt att berätta om livet ter sig svårt 
utifrån fantasy. I citatet ovan föreslår Murdoch att ”icke-imaginativt” är ett 
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lämpligt sätt att beskriva vad fantasy är, och hon antyder till och med att 
det är ett dystert sätt att förhålla sig till livet.   

5.5 Sammanfattning  
I föreliggande kapitel har jag argumenterat för att den moraliska transfor-
meringen enligt Murdoch är en strävan mot realism (se t.ex. Murdoch 1997, 
s. 347-348, Antonaccio 2000, Broackes 2012a). Samtidigt har kapitlet till 
stor del kommit att handla om betydelsen av föreställningsförmåga och de 
två former av föreställningsförmåga som Murdoch tar upp; imagination och 
fantasy. Jag har argumenterat för att skillnaden mellan de två är betydelse-
full eftersom de påverkar individen och hennes transformering på olika sätt. 
Jag har även visar att för att individen ska transformeras moraliskt krävs en 
specifik form av föreställningsförmåga, nämligen imagination (Antonaccio 
2012, Nussbaum 2012).  

Den moraliska transformeringen är en strävan mot realism, mot en mer 
realistisk förståelse av världen, och mot det goda. Samtidigt har jag visat att 
för att individen ska transformeras moraliskt krävs imagination. Enligt 
Murdoch (2003, s. 320) är imagination och fantasy olika tillstånd av med-
vetenhet; ”different states of consciousness” som på olika sätt öppnar för 
realistisk förståelse. Imagination betecknar en strävan hos individen mot att 
se det som ligger framför henne mer tydligt och det är en förutsättning för 
att kunna se omvärlden på ett mer realistiskt sätt. Fantasy är däremot en 
drömvärld där egocentriska perspektiv dominerar (Murdoch 2003 s. 322). 

Jag menar att imagination och fantasy påverkar individens moraliska 
transformering på olika sätt. Imagination, å ena sidan, stödjer individens 
övervägande av nya möjligheter och det främjar en mer realistisk förståelse 
av världen (Jfr Antonaccio 2000, s. 139). Fantasy, å andra sidan, påverkar 
individen genom att göra det svårare för henne att bredda sina perspektiv. 
Murdoch hävdar att i fantasy fängslas eller begränsas sinnet, ”[fantasy] can 
imprison the mind, impeding new understanding” (2003, s. 322). De två 
formerna av föreställningsförmåga har därmed olika konsekvenser för indi-
videns transformering.    

Genom att utveckla vad föreställningsförmågan är har jag visat att det 
finns en tydlig relation mellan realism, imagination och den moraliska trans-
formeringen. Jag menar att imagination innebär att vara öppen för att före-
ställa sig olika sätt att vara och leva. Det utgår från att det finns olika sätt 
att berätta om världen och livet, och det är även vad Murdoch menar med 
realism. Imagination förutsätter även en vilja hos individen att överväga 
dessa narrativ och att låta en annans narrativ förändra och transformera 
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den egna berättelsen om vem jag är i världen. Att utveckla imagination är i 
min mening en viktig del av en transformering eftersom det öppnar för fler 
möjligheter att vara och agera i det moraliska livet, i relation till andra. 
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KAPITEL SEX 

Attention – en uppmärksamhet som riktar indivi-
den mot världen   
I föregående kapitel har jag argumenterat för föreställningsförmågans bety-
delse för den moraliska transformeringen. Jag har visat att Murdoch gör en 
skillnad mellan två former av föreställningsförmågan och att imagination 
kan stödja en moralisk förändring. Jag har beskrivit imagination som en 
nyfikenhet inför att låta andras narrativ förändra och berika den egna be-
rättelsen om vem jag är i världen. I föreliggande kapitel fortsätter jag min 
argumentation genom att utveckla tesen att attention, som enligt Murdoch 
beskriver en specifik riktning av uppmärksamheten, har en central plats i 
den moraliska transformeringen. Det är en specifik riktning som individens 
uppmärksamhet kan ha och som jag kommer visa har en central plats i en 
moralisk förändringsprocess.  

I varje stund fångas människans uppmärksamhet av olika ting och tankar 
som passerar förbi, och oftast sker detta omedvetet. Men vad uppmärksam-
heten riktas mot är ytterst relevant för hennes moraliska transformering. 
Uppmärksamheten påverkar vad en människa kommer att hålla för sant 
och värdefullt i livet, argumenterar Murdoch (se t.ex. 1997, s. 329). Upp-
märksamheten är därför viktig för förståelsen av hur individen kan trans-
formeras som moralisk varelse. Genom att i detta kapitel utveckla Mur-
dochs förståelse av uppmärksamhet fördjupar jag samtidigt förståelsen av 
hur en människas narrativ, hennes värderingar och perspektiv, skapas, upp-
rätthålls och transformeras. Jag visar att attention tillför en förståelse för 
hur individen påverkas som moralisk varelse av vad hon riktar sin uppmärk-
samhet mot.  

Attention är en specifik form av uppmärksamhet som Murdoch utvecklar 
med starkt inflytande av Simone Weil (Broackes 2012a, Larson 2009). Den 
är en kärleksfull uppmärksamhet och har en riktning mot andra människor 
och mot det goda (Murdoch 1997, s. 327). Därtill kan den påverka indivi-
dens val och handlingar. Då en människa vänder uppmärksamheten mot 
världen och verkligen ser en annan varelse i världen så har hon inget annat 
val än att göra det som är gott för denne, skriver Murdoch (1997, s. 331-
333, 353-354). Jag kommer i det följande att argumentera för att attention 
är en riktning av uppmärksamheten som gör människan alltmer receptiv 
inför sin omgivning och att den därmed är en betydelsefull del av den mo-
raliska transformeringen. 
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Grundläggande för argumentationen i detta kapitel är främst texterna 
The Idea of Perfection (1997, s. 299-336) och On God and Good (1997, s. 
337-362). Här lyfter Murdoch fram betydelsen av det inre livet för mora-
liska val och handlingar genom att diskutera just attention. Utöver de filo-
sofiska texterna använder jag även romanen Klockan från 195837 i detta 
kapitel för att ringa in betydelsen av uppmärksamheten.   

Klockan, som är skriven av Murdoch, utspelar sig vid Imber Court. Im-
ber består av en mycket gammal sluten nunneorden och ett nystartat kristet 
kollektiv med en önskan om att leva ett mer tillbakadraget liv. Hit kommer 
den unga kvinnan Dora, som inte alls är intresserad av det religiösa livet. 
Hon är här för att återförenas med sin man Paul som hon lämnat sex må-
nader tidigare. Paul är konsthistoriker och har farit dit för att studera me-
deltida texter. Denna roman menar jag illustrerar hur andras sätt att be-
trakta, se, eller uppmärksamma en människa påverkar hennes förståelse av 
sig själv. Romanen illustrerar även den process vari attention kultiveras och 
där en individs självförståelse kan utmanas. 

6.1 Uppmärksamhetens betydelse i det moraliska livet  
Romanen Klockan har en dramatisk öppning vilket inte är helt ovanlig i 
Murdochs romaner. Den första person läsaren möter är Dora, som ”över-
gav sin man därför att hon var rädd för honom. Ett halvår senare beslöt 
hon sig för att återvända till honom av samma anledning” (1960, s. 7). 
Omedelbart fångar romanen intresset.  

Doras make Paul är som sagt konsthistoriker och då romanen tar sin 
början har han farit till Imber Court i Glouchestershire för att studera me-
deltida skrifter. Dora är en ung kvinna som studerade konsthistoria då hon 
träffade den äldre mannen Paul, som var lektor inom samma disciplin. De 
gifte sig snart, och Paul ville sedan helst att Dora tog hand om hemmet. Hon 
slutförde därför aldrig sin utbildning efter att hon gift sig, och hon ångrar 
detta något. Läsaren får veta att hennes ”påvra” utbildning har lämnat hen-
nes föreställningsförmåga ”svältfödd”. Hon är dock inte ”tillräckligt reflek-
terande för att lida av några starkare mindervärdeskänslor” (1960, s. 8). 
Hon har därtill lite självinsikt, föga begåvning, är något ”lat” och lite” vul-
gär” (1960, s. 8-9). Beskrivningarna av Dora är inte smickrande och då hon 
kliver in i Imber Court, en plats av kontemplation och eftertänksamhet, ut-
gör hon en kontrast till platsen och hon är inte alls intresserad av det reli-
giösa livet. 
                                                      
37 Originaltitel: The Bell  
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Paul är en ensidig karaktär och inte heller han beskrivs med fördelaktiga 
ord. Han är beslutsam i allt han vill, kontrollerande och hans åtrå demo-
niskt våldsam.  Dora känner att Paul kräver av henne att hon ska bli vuxen, 
men att han ”samtidigt inte lämnade henne något rum att växa ut på” 
(1960, s. 9). När de två ska återförenas sker arrangemangen på ett högst 
affärsmässigt sätt, och då Dora sätter sig på tåget för att fara till Paul och 
Imber Court skakar hennes tänder i den osedvanligt starka sommarhettan, 
och hon känner sig illa till mods. Paul välkomnar henne med en sval attityd 
och då Dora upptäcker att hon glömt det bagage hon tagit med åt honom 
på tåget, innehållande en mycket viktig anteckningsbok, svarar han att han 
var en idiot som bad henne om denna tjänst.  

Dora tycks ha svårt att särskilja den egna självbilden från den hon upp-
lever att hon ges genom de förväntningar omgivningen ställer på henne. I 
romanen framställs hon som ett offer för sin omgivning och Paul påtalar att 
hon beter sig tanklöst och klumpigt. Den uppfattning Dora föreställer sig 
att andra har av henne, då hon intar deras perspektiv, påverkar hennes själv-
uppfattning. Andras bild av henne uppfattar hon som objektiv och hon ten-
derar att rikta sin uppmärksamhet mot hur hon tror att hon borde vara. 
Detta påverkar hennes självbild starkt och på ett negativt sätt då hennes 
narrativ om sig själv blir en berättelse om en tanklös och klumpig ung 
kvinna (Jfr Hallber 2011, s. 51-52).  

Doras karaktär är ofta komisk, och jag som läsare upplever inte henne 
som en ensidig karaktär på samma sätt som jag upplever Paul som just en-
sidig. Redan tidigt i romanen visar Dora upp fler sidor än vad Paul tycks se 
hos henne. Då hon sitter svettig, nervös och inklämd på det varma tåget mot 
Gloucestershire och Imber Court ser hon en fjäril (av arten Red Admiral) 
som vandrar på golvet, och den är farligt nära att bli krossad under passa-
gerarnas fötter. Eftersom ingen annan tycks se denna lilla varelse tar Dora 
upp den i sin hand och håller den där tills hon stiger av tåget och kan släppa 
den fri. Hennes omtanke är rörande och handlingen visar Dora som en om-
tänksam person som värnar om det lilla liv som ingen annan ens noterat. I 
romanen Klockan är blicken och uppmärksamheten viktig, vad en individ 
ser och hur hon blir sedd av andra. Karaktärernas uppfattning om sig själva 
förstärks och förändras genom de sätt på vilka de riktar den egna blicken, 
vilket jag kommer återkomma till senare i kapitlet. 
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I var stund omges människan av oändligt många intryck, dofter, färger och 
ljud som hon ständigt förhåller sig till mer eller mindre medvetet. Att verk-
ligen lägga märke till alla intryck är en omöjlighet och det är nödvändigt att 
sålla bland dem. Den som försover sig på en måndagsmorgon kanske främst 
fokuserar på den tickande klockan på väg till jobbet. Kanske påverkar det 
hela den resterande dagen. En ledig sommarmorgon kanske det är fåglarnas 
sång, eller barnens morgonrufsiga ansikten som fångar uppmärksamheten. 

Murdoch beskriver i sin filosofi en uppmärksamhet som har en specifik 
riktning, och som hon benämner attention. (Denna form av uppmärksam-
het kommer jag specifikt att lyfta i nästkommande del av kapitlet.) Mur-
doch betonar därtill att hennes användning av begreppet främst är norma-
tivt och föreslår användningen av exempelvis ”looking”, att se eller titta 
som ett mer neutralt och beskrivande ord (1997, s. 329)38. Det är proble-
matiskt, menar hon, att uppmärksamheten och blicken fångar in olika saker 
på ett sätt som oftast är omedvetet och utan att individen aktivt riktar upp-
märksamheten eftersom vad som uppmärksammas påverkar individen på 
olika sätt. Verkligheten är oändlig och undflyende och individen är sällan 
medveten om att hennes uppmärksamhet är selektiv, att hon endast ser till 
vissa ting medan andra går omärkta förbi.  

Uppmärksamheten kan till och med påverka den moraliska transforme-
ringen och därför bör uppmärksamheten tas i beaktande. Även i stunder 

                                                      
38 Lawrence Blum (2012) gör en kritisk läsning av Murdochs attention och den vikt 
hon lägger vid blicken och uppmärksamheten. För det första påtalat Blum (2012, s. 
311) att Murdoch inte fullt ut är konsekvent i sitt användande av attention och 
”looking”, och han refererar då främst till artikeln The Idea of Perfection där Mur-
doch utvecklar begreppet i längd. I min mening är det dock tydligt när hon talar om 
uppmärksamhet i moraliskt konstruktiv bemärkelse – alltså attention. Exempelvis 
skriver Murdoch (1997, s. 329. Kursiv i original): ”I can only choose within the 
world I can see, in the moral sense of ”see” which implies that clear vision is a result 
of moral imagination and moral effort”.  För det andra menar Blum (2012, s. 315) 
att Murdoch ibland beskriver uppmärksamheten som en moralisk aktivitet och 
ibland som en produkt av moralisk aktivitet. Den tidigare beskrivningen kritiseras 
av Blum som ett reducerande sätt att förstå hur värdestrukturer byggs upp. Jag kan 
till viss del instämma i den senare kritiken. Då attention tolkas isolerat från andra 
fenomen som Murdoch menar är betydelsefulla i det moraliska livet så ter det sig 
något deterministiskt. Jag menar dock att då attention ses i relation till exempelvis 
imagination eller fantasy blir bilden mer komplex och det blir tydligt att det inre 
livet har många aspekter som kan förändra och försvåra det moraliska.  
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som kan tyckas händelselösa sker en slags aktivitet som i ett långsiktigt per-
spektiv har konsekvenser menar Murdoch:  

The task of attention goes on all the time and at apparently empty and eve-
ryday moments we are ”looking”, making those little peering efforts of im-
agination which have such important cumulative results. (Murdoch 1997, s. 
334).  

Hur uppmärksamheten riktas är alltså av betydelse för hur individen kom-
mer att förstå sig själv och sin omvärld. Dora från romanen Klockan tycks 
ständigt se på sig själv från andras, främst Pauls, perspektiv, och hennes 
uppmärksamhet riktas därigenom mot vissa narrativ om henne själv som 
tycks förminska henne som person. Och huruvida det är fågelsången eller 
den tickande klockan som styr morgonen spelar ofta roll för humöret och 
energin under den kommande dagen.  

I Murdochs filosofiska texter är det tydligt att uppmärksamheten även 
påverkar vad en människa kommer att uppskatta, värdera och hålla för 
sant. Tolkningar och val sker utifrån det som så att säga finns framför 
henne; det hon kan utvärdera och reflektera över. Murdoch menar även att 
själva objektet som uppmärksamheten riktas mot påverkar individen på 
olika sätt. Det hon ser uppmanar henne att respondera, ibland automatiskt 
och utan eftertanke:   

One is often compelled almost automatically by what one can see … if we 
consider what the work of attention is like, and how continuously it goes on, 
and how imperceptibly it builds up structures of value round us, we shall not 
be surprised that at crucial moment of choice most of the business of choos-
ing is already over. (Murdoch 1997, s. 329. Kursiv i original)     

I ett samspel mellan att se och uppmärksamma, respondera och handla, 
byggs värdestrukturer upp. Dessa skapar och förstärker vad individen håller 
för sant eller värdefullt i livet och därför är uppmärksamhetens riktning en 
central del i vad det är att vara en moralisk människa.  

6.1.1 Vikten av att utmana invanda strukturer 
Det största hotet för det moraliska livet är individens ego, fastslår Murdoch 
(1997, s. 342) något bryskt: ”In the moral life the enemy is the fat relentless 
ego”. Hon påtalar i många sammanhang att människan har en dragning 
mot att rikta sin uppmärksamhet mot det egocentriska. Hon ägnar sig gärna 
åt fantasy eller självcentrerat dagdrömmeri vari hon förstorar sig egen roll 
och gör sig själv till hjälten och älskaren. Till och med då en människa äls-
kar en annan kan hennes kärlek vara egocentrisk i den bemärkelsen att den 
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främst handlar om att bekräfta det egna självet och det egna värdet skriver 
hon (1997, s. 364, Jfr Antonaccio 2000, s. 130-135, Laverty 2007, s. 98-
101). 

Det egocentriska kan även ta sig uttryck i att individen tenderar att stän-
digt följa och upprepa vissa mönster i vardagen (Murdoch 1997, s. 364). 
Enligt min uppfattning kan den egocentricitet som här beskrivs förstås som 
att individens uppmärksamhet främst ligger på de egna narrativen och på 
det som redan är bekant. Det är ett värnande om det egna som innebär att 
hålla fast vid vanor, rutiner och uppfattningar som bekräftar den jag är och 
vid specifika sätt att berätta om den egna personen. För Dora i romanen 
Klockan (1960) är de narrativ hon berättar om sig själv begränsande och i 
hög grad nedsättande, men kanske är de trots det en trygghet och en fast 
punkt att återkomma till?  

Lite dystert konstaterar Murdoch (1997, s. 364) att dagdrömmar och 
fantasy är mer än bara ett tillfredställande tidsfördriv. Att rikta uppmärk-
samheten mot verklighetsfrämmande drömmar skyddar från en verklighet 
som tidvis är alltför smärtsam för att orka hantera och de ger tröst och 
stabilitet. Att en människa mest ser till sig själv, håller fast vid de egna nar-
rativen, och stänger ute en stor del av omvärlden, har dock konsekvenser 
för den moraliska transformeringen. Det är i de stunder mellan val och 
handling som det moraliska avgörs menar Murdoch (1997, s. 329). Om 
människan i dessa stunder främst har ett egocentriskt fokus så torde mora-
liska situationer i högre grad avgöras utifrån just ett egocentriskt perspektiv 
och detta är en mindre realistisk utgångspunkt för beslutsfattande (Mole 
2006, s. 78, Widdows 2005, s. 109).  

Samtidigt, består inte en stor del av vardagen av att upprepa invanda 
mönster? De mönster som varken överraskar eller får oss att plötsligt rikta 
blicken mot något nytt fyller en funktion. Frukoststunden innan jobbet bju-
der sällan på några överraskningar som skakar om oss, och kanske heller 
inte bussturen på väg hem på kvällen. Vanan och rutinen utgör en viktig del 
i att ge människan en sammanhängande identitet och det är inte att för-
glömma i sammanhanget. Med hjälp av upprepningen berättar jag om mig 
själv på olika sätt, såsom en person som är morgonpigg och generellt entu-
siastisk eller genom yrkesroller och kunnande.  

Murdochs förståelse av vad det egocentriska är tolkar jag som att det 
innebär ett upprätthållande av vanan som blir närmast patologiskt, och en 
stark drivkraft som begränsar individen. Då hon inte förmår, eller inte vill, 
överge det egocentriska riktas uppmärksamheten mot självet. Jag menar att 
ett egocentriskt fokus riskerar att vidare förstärka den oreflekterade vana 
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som är dess center. Att utmana vanan och de invanda strukturerna blir där-
med ytterst viktigt för att moralisk förändring ska vara möjlig. 

Narrativen om vem jag är och vem jag skulle kunna vara, kan vara svåra 
att förändra då individens uppmärksamhet främst riktas mot självet. Först 
då något nytt lockar uppmärksamheten, utmanar en grundläggande värde-
ring eller bryter en vana, blir hon mer medveten om vilka värderingen hon 
håller. Då något rubbar det för givet tagna kanske det omprövas, eller 
kanske inte, men individen har ändock blivit medveten om att den är eller 
har varit en del av den hon är. Först då kan hon mer aktivt reflektera över 
vem hon är, fatta mer aktiva beslut och därmed bli alltmer av ett subjekt i 
det egna livet. Narrativet om den egna identiteten blir därmed mer reflekte-
rad.  

Den betydelse Murdoch tillskriver blicken och uppmärksamheten säger i 
min mening något ytterligare om hur individen formeras och om hur hon 
berättar om sig själv. Som jag visat ovan påverkas självförståelsen starkt av 
omvärlden och av vad individens uppmärksamhet riktas mot, och därtill 
sker detta ofta utan att hon aktivt väljer det enligt Murdoch. Mycket av den 
aktivitet vari narrativen om vem jag är formas sker alltså som ett omedvetet 
svar på de intryck som möter individen. Vem individen är som människa, 
vad hon önskar, tror och vill, formas alltså till stor del av de kontexter hon 
befinner sig inom.  

Att uppmärksamheten har en stark påverkan på individen och att objekt 
i världen eller andra människor tenderar att förändra eller dra till sig upp-
märksamheten, betyder dock inte att människan är bunden till att härma 
eller reproducera sin omgivning. Men, skriver Murdoch, det innebär att fri-
heten är begränsad. Det innebär även att denna frihet utövas hela tiden, i 
små vardagliga handlingar som kan ge en ny riktning eller förstärka en gam-
mal vana: 

… the exercise of our freedom is a small piecemeal business which goes on 
all the time and not a grandiose leaping about unimpeded at important mo-
ments. The moral life, on this view, is something which goes on continually, 
not something which is switched on and off in between the occurrence of 
explicit moral choice. What happens in between such choices is indeed what 
is crucial. (Murdoch 1997, s. 329)   

Det är inte så att individen riktar sin uppmärksamhet åt en sak, sedan en 
annan, och går vidare oförändrad. Uppmärksamhetens riktning i varje 
stund är betydelsefull och den påverkar vem hon är som moralisk varelse. 
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Det inre livet är centralt i Murdochs filosofi, och hon återkommer stän-
digt till dess betydelse i det moraliska livet. Hon visar här hur blickens och 
uppmärksamhetens riktning bereder en väg för reflektion och överläggande 
och därmed för de möjligheter en människa har att välja och handla i det 
sociala livet. Det innebär att det är viktigt vad individen lägger märke till, 
ur ett kvalitativt perspektiv, snarare än att det är viktigt hur mycket hon 
kan förmå sig att ta in. Eftersom olika objekt påverkar henne på olika sätt 
finns det således en möjlighet till en god inverkan om hon väljer att rikta 
blicken mot vissa ting snarare än andra, och därmed även möjligheten till 
en mindre god påverkan från andra.  

6.2 Attention och uppoffrandet av kontroll 
Låt oss återvända till Dora i romanen Klockan. Hon bestämmer sig för att 
rätta till det misstag hon gjorde då hon på tåget förlorade bagaget med Pauls 
anteckningsbok, men då lyckas hon istället glömma det på puben utanför 
tågstationen. Hon blir förtvivlad och förbannar sin dumhet. På vägen hem, 
utan bagage, träffar hon på Michael, som är grundaren till kollektivet vid 
Imber, och hon kan inte hindra tårarna från att komma. Hon berättar för 
Michael om sin blunder med bagaget men han reagerar inte alls som hon 
förväntat sig. Han skrattar och tycker det hela inte var mer än ett roligt 
misstag. Allteftersom romanen har sin gång uppstår stunder som denna, då 
Dora för ett ögonblick får möjligheten att se på sig själv från nya och mer 
tillåtande perspektiv.   

När Dora försöker anpassa sig till andras bild av vad hon (tror att hon) 
borde vara, så misslyckas hon och hennes redan sargade självuppfattning 
blir allt sämre. Då Dora möter Michael och ser hans reaktion på den lustiga 
incidenten med det förlorade bagaget, så kan hon se situationen på ett nytt 
sätt, så som Michael gör. Här sker en förändring i Doras medvetenhet.  Fak-
tum är att hon dessutom börjar se Michael själv på ett nytt sätt, inte som 
den övertrötta och grå mannen hon sett kvällen innan då hon anlände till 
Imber, utan som en beslutsam men försiktig man. Att ta del av en annans 
perspektiv blir i detta möte något som stärker Dora, och som även får mig 
som läsare att se andra sidor hos henne. Kanske är hon inte hopplöst klum-
pig? Kanske var det hela bara en lustig incident? För Dora blir mötet med 
Michael något som får henne att se på sig själv genom hans ögon, och det 
stärker henne. För en stund riktas fokus från de sätt hon vanligtvis berättar 
om sig själv, till ett annat möjligt narrativ.  Dora deltar inte särskilt mycket 
i det själsliga sökande som sker vid Imber men platsen tycks påverka henne 
och kanske möjliggör den en större självinsikt? 
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Genom att uppmärksamheten riktas på olika sätt påverkas individens för-
ståelse av världen och den egna personen, och vad hon håller för att vara 
värdefullt (Murdoch 1997, s. 329). Attention är en specifik riktning av upp-
märksamheten som Murdoch återkommer till i sina texter och som hon 
hävdar har en positiv moralisk inverkan på individen. I sin förståelse av vad 
attention är har Murdoch influerats starkt av Simone Weil39, och betonar 
att det är en form av uppmärksamhet som är rättvis och kärleksfull:  

I have used the word ”attention”, which I have borrowed from Simone Weil, 
to express the idea of a just and loving gaze directed upon an individual re-
ality. I believe this to be the characteristic and proper mark of the moral 
agent. (Murdoch 1997, s. 327) 

Attention är en form av uppmärksamhet som per definition har en riktning 
mot världen och från det egocentriska. Det innebär en strävan att se på 
verkligheten så rättvist och realistiskt som möjligt, och att samtidigt vara 
ödmjuk inför att jag inte kan se eller förstå allt framför mig (Clarke 2012, 
s. 236). Ruokonen (2008b, s. 82) beskriver realism, det att se verkligheten 
som den är, som något som möjliggörs i attention: ”Realism in Murdoch”s 
sense is defined as just and loving attention which reveals that other people 
exist”.  

Att meditera eller att be kan vara ett sätt att rikta sin uppmärksamhet på 
ett ”kärleksfullt sätt”. Den djupa koncentrationen under bön eller meditat-
ion är en form av riktad uppmärksamhet (Murdoch 1997, s. 344 -345). Den 
som ber lämnar över hela sitt jag till något som antas vara en källa till rening 
eller förändring och som antas kunna vägleda henne i livet. På samma sätt 
är verkligheten och det goda i Murdochs tänkande något som manar och 
drar individen till sig. Det goda kräver tillit, för det handlar inte om något 
som fullt ut kan förstås eller ses, utan möjligtvis förnimmas som en källa till 

                                                      
39 Murdochs relation till Simone Weils arbeten behandlas på djupet av Kate Larson 
i avhandlingen "Everything important is to do with passion": Iris Murdoch”s con-
cept of love and its Platonic origin (2009), där Larson argumenterar för att Weil 
varit ett centralt inflytande för Murdochs läsningar av Platon. Se även Justine Bro-
ackes introduktion till antologin Iris Murdoch – Philosopher (2012) för en diskuss-
ion om detta.  
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en positiv energi. Det kräver även att individen släpper personliga problem 
eller grubblerier och ger sin fulla uppmärksamhet (Murdoch 1997, s. 344-
345, 375-377).  

I Murdochs tänkande innebär en moralisk transformering att individen 
vänder sig mot det goda. Då uppmärksamheten tar formen av attention an-
tar den ett moralist värde. Den riktas mot mer önskvärda mål än de ego-
centriska, mot världen och det goda. Larson (2009, s. 82) skriver om detta: 
”The source of energy that the self (as ego) emits is to be redirected through 
objects of attention that presents other and worthier sources”. Verkligheten, 
såsom den är, och det goda, kan hjälpa att rikta uppmärksamheten och väg-
leda individen mot det som är gott, och den är i den bemärkelsen en ”mer 
värdig källa till energi” än det egot (jmf Clarke 2012, s. 236).  

Att förändra uppmärksamhetens riktning är dock ingen enkel sak att 
göra, och det räcker inte att besluta sig för det. Enligt Murdoch är det svårt 
att rikta uppmärksamhet åt det ena eller andra hållet bara av ren viljestyrka, 
enligt henne drivs individen ofta av starka egocentriska begär och önsk-
ningar. Istället behöver individen hitta ett nytt fokus som så att säga drar 
henne till sig och får henne att glömma det andra. Tänk på hur det är att 
vara förälskad, ber Murdoch sin läsare, och tänk på hur svårt det är att 
besluta sig för att sluta vara förälskad:  

Consider being in love. Consider too the attempt to check being in love, and 
the need in such a case for another object to attend to. Where strong emo-
tions of sexual love, or of hatred, resentment, or jealousy are concerned, 
”pure will” can usually achieve little. It is small use telling oneself ”Stop be-
ing in love, stop feeling resentment, be just.” What is needed is a reorienta-
tion which will provide an energy of a different kind, from a different source. 
(Murdoch 1997, s. 345)  

Kanske är det lättare för människan att släppa en person då hon finner in-
tresse i eller förälskar sig i en ny person? Huruvida detta är fallet låter jag 
vara osagt, men Murdochs resonemang visar just hur betydelsefullt det ob-
jekt som uppmärksamheten riktas mot är. Även förälskelsen kräver att om-
orienteringen sker i ett samspel med intressanta objekt, som så att säga hjäl-
per individen på traven (Jfr Larson 2009, s. 115-117, Mole 2006, s. 82-83). 

Det är ett lätt misstag att göra, att ta miste på attention å ena sidan, och 
en slags muskulär eller fysisk möda å andra sidan, menar Simone Weil 
(1997). I en artikel med namnet Attention to God as the Right Use of School 
Subjects beskriver hon hur hon ser studenter i skolan som spänner sina 
muskler, rynkar sina ögonbryn och håller andan. De försöker koncentrera 
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sig, men den fysiska ansträngningen är inte attention (Weil 1997, s. 109). 
Tvärtom, den kräver att kroppen är avslappnad men sinnet alert. Hon 
skriver: ”When we become tired, attention is scarcely possible any more” 
(Weil 1997, s. 111).  Denna form av uppmärksamhet kan alltså sägas kräva 
disciplin och ansträngning, samtidigt är det inte något att med envishet ge 
sig på, eller ett mål att uppnå. Fokus tycks i sådana fall dras till egot och 
den egna ansträngningen, och genast förändras riktningen. Lewin (2014) 
söker finna ett sätt att beskriva uppmärksamheten som något som inte end-
ast kontrolleras av individen, och han tar till viss del del hjälp av både Weil 
och Murdoch. Han jämför uppmärksamhet med det något svåröversatta 
begreppet ”behold” som är en uppmaning att skåda eller se. Likt ”behold” 
finns något i uppmärksamhetens som inte kan tvingas fram: ”…. rather like 
beholding, there is something about attention that cannot be demanded, still 
less coerced” (Lewin 2014, s. 358). Detta ligger nära Murdochs tanke om 
att det är just i uppoffringen av kontrollen som den disciplinerade ansträng-
ningen ligger.  

Attention framstår som något som händer såsom av nåd då individen ger 
upp ambitionen för att istället slappna av. Det är som ett medvetet väntande 
skriver Murdoch (2003, s. 323). Där finns en aspekt av att tillfälligt ge av-
kall på personliga ambitioner och planer till förmån för något annat, som 
hon inte känner men kanske kan ana sig till. Simone Roberts (2010) beskri-
ver fenomenet som receptivitet snarare än aktiv målmedvetenhet:  

We always encounter the other and the world in the midst of our own nar-
ratives and histories, and in the midst of theirs. Attention contains that sense 
of attention: an active and passive process of looking/reading and waiting for 
further revelation from the other. (Simone Roberts 2010, s. 112)  

Människor möter inte varandra som blanka blad, utan med berättelser och 
erfarenheter. Attention innebär att lyssna och läsa av en annan människa 
utan att låta mina egna narrativ kategorisera eller bestämma henne i förväg. 
Individen kan skapa förutsättningar för att släppa kontrollen över upple-
velsen av en annan och för att denna form av uppmärksamhet skall vara 
möjlig, men hur uppmärksamheten faktiskt kommer att riktas har hon inte 
fullt ut kontroll över (Jfr Larson 2009, s. 69, 73, Widdows 2005, s. 105-
106). 

Att utöva attention är, som vi sett, något eftersträvansvärt, och jag menar 
att till stor del beror på att denna form av uppmärksamhet kan förändra 
och utvidga en människas möjligheter att agera i världen. Individen blir allt-
mer receptiv då uppmärksamheten riktas från de egna rutinerna, vanorna 
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och narrativen. Plötsligt öppnar sig nya möjligheter, eller som Hallberg 
(2011) uttrycker det: 

Murdoch”s appeal for a nuanced, selective, purposeful and outwardly di-
rected attention … will make a difference to how we picture reality and will 
have effects on how we picture ourselves. (Hallberg 2011, s. 43)  

En nyanserad och realistiskt orienterad uppmärksamhet förändrar alltså 
hur en människa föreställer sig den egna personen och sin roll i den omgi-
vande världen, och det är något centralt i den moraliska transformeringen 
(se även Bagnoli 2012, s. 121, Lewin 2014, s. 366).  
 
 

  
 
 
Avslutningsvis i detta kapitel vill jag återvända till romanen Klockan. Om-
rådet Imber Court ger i min mening en bild av det kontemplativa som en 
avgränsad plats där uppmärksamheten riktas mot det gudomliga. Kollekti-
vet beskrivs av abbedissan både som en gräns och en länk mellan den yttre 
världen och den slutna orden.  En plats för de som inte kan leva i, vad som 
i romanen refereras till som ”världen” och som jag tolkar som livet i ett 
sekulärt samhälle som snabbt förändras, men som inte heller kan leva utan-
för den. Det är en plats för dem ”som hyser en dragning åt kontemplation” 
(1960, s. 88), för en sorts människor vars längtan efter andlighet gör dem 
otillfredsställda i vardagen och samhället, men vars temperament hindrar 
dem från att fullt ut överge världen (1960, s. 88). Abbedissans beskrivning 
av platsen fångar väl den riktning uppmärksamheten kan ta på en kontemp-
lativ plats av begränsade intryck. Samtidigt kan vi se i romanen att denna 
plats även bäddar för slitningar mellan strävan mot ett liv i andlighet och 
en ständig lockelse från världen utanför. De centrala karaktärerna rör sig 
hela tiden runt denna gräns, där de ifrågasätter, utmanar och prövar sin tro. 
Vad det innebär att leva ett gott liv är ingen självklarhet. Karaktären Mi-
chael påtalar att en flykt från världen och det sociala livet sällan blir vad 
man tänkt sig: 

De som genom att dra sig tillbaka från världen hoppas på att bli kvitt den 
mänskliga skröpligheten hos sig själv och andra blir för det mesta besvikna. 
(Klockan 1960, s. 93) 
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De fysiska platser som karaktärerna rör sig på och den reflektion och de 
grubblerier de ägnar sig åt, prövar och tänjer hela tiden gränserna mellan 
det kontemplativa rummet och den stora världen tills att dessa gränser inte 
längre är självklara. Som Michael antyder ovan; det är i relation till världen, 
och inte i reträtt från den, som dygden prövas och får liv. Alltså, det är först 
då individen kan slappna av, släppa kontrollen och rikta uppmärksamheten 
mot världen och livet som moralisk förändring sker.  

 
 

  
 
 

Genom att i detta kapitel argumentera för att attention är en form av upp-
märksamhet som stödjer individens moraliska transformering, önskar jag 
fångar upp aspekter av transformeringen som i min mening är viktiga att ta 
i beaktande, men samtidigt svåra att beskriva. Attention har en betoning på 
receptivitet och att rikta sig mot ett objekt, och på en önskan från betrak-
taren om att studera eller förstå objektet. Murdoch berättar om en komplex 
dynamik mellan en uppmärksamhet som kräver disciplin – det är inget som 
kommer av sig självt - men som samtidigt kräver att individen ger upp kon-
trollen och riktar sig från det egocentriska. Jag menar att denna stund av 
att vända sig från egot och att respondera på det som så att säga kallar är 
av central betydelse för attention.  

6.3 Sammanfattning 
I detta kapitel har jag utvecklat tesen att attention, en specifik riktning av 
uppmärksamheten, kan stödja individens moraliska transformering. I varje 
stund i livet riktas en människas uppmärksamhet mot vissa ting, medan 
andra går obemärkta förbi. Murdoch menar att dessa stunder kan te sig 
obetydliga men att de har en stor betydelse för den moraliska transforme-
ringen. Det är inte så att människan går oförändrad ur detta. Uppmärksam-
heten påverkar henne som moralisk varelse, och därför är detta fenomen 
viktigt att ta i beaktande. Jag har kommit till slutsatsen att attention innebär 
en ökad receptivitet inför ”andra människor och deras anspråk”, som Mur-
doch uttrycker det (1997, s. 347) och det är en moraliskt önskvärd föränd-
ring.   

Genom att fokusera på den betydelse Murdoch lägger vid uppmärksam-
heten och dess riktning har jag samtidigt även fördjupat förståelsen av hur 
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narrativiteten, värderingar och perspektiv, skapas, upprätthålls och trans-
formeras. Tolkningar och val sker utifrån det som så att säga finns framför 
individen, det hon kan utvärdera och reflektera över. I ett samspel mellan 
att se och uppmärksamma, respondera och handla, byggs värdestrukturer 
upp. Dessa både skapar och förstärker vad individen håller för sant eller 
värdefullt i livet, och vilka alternativ som framstår som möjliga. Att upp-
märksamheten riktas mot världen, i attention, kan ge människan en fram-
tida riktning som är mer receptiv för vad som är gott och därmed förändrar 
det henne som moralisk varelse.  

Attention är en specifik form av uppmärksamhet som beskrivs av Mur-
doch som kärleksfull och som att den har en riktning mot andra människor 
och deras verklighet, ”a just and loving gaze directed upon an individual 
reality” (1997, s. 327). Att vända uppmärksamheten i en viss riktning är 
dock inte så enkelt som att bara bestämma sig för det. Det sker inte av ren 
vilja. Beslutsamheten kan snarare rikta uppmärksamheten mot den egna 
personen och den egna ansträngningen. Attention förutsätter ett avslappnat 
förhållningssätt och det sker i ett samspel med ett objekt som dra uppmärk-
samheten till sig. Jag har beskrivit attention som att det består av en rörelse 
mellan det ”medvetna väntandet” (Murdoch 2003, s. 323), och den respons 
som objektet frambringar. Jag menar att attention kan ses som en finstämd 
rörelse mellan passiviteten i tillbakadragandet av självet, och aktiviteten i 
att svara och att handla (jfr Larson 2009, s. 175-181). 
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KAPITEL SJU 

Unselfing och strävan mot osjälviskhet   
I de två tidigare kapitlen har jag argumenterat för föreställningsförmågans 
och uppmärksamhetens betydelse för den moraliska transformeringen: Dels 
har jag utvecklat imagination som innebär att med nyfikenhet och utan re-
servationer föreställa sig olika sätt att berätta om tillvaron, och dels attent-
ion som beskrivits som en form av uppmärksamhet som ger individen en 
riktning mot världen och det goda. I detta kapitel kommer jag att koncen-
trera mig på unselfing som Murdoch beskriver som en process och som ett 
tillstånd som kännetecknas av osjälviskhet. Jag driver tesen att unselfing 
betecknar ett moraliskt tillstånd av engagemang i en relation och en samti-
dig process. Jag menar att begreppet tydliggör dels den centrala betydelse 
som relationen mellan individen och omvärlden har i en moralisk föränd-
ring, och dels transformeringens karaktär av ständig process.   

Den svåraste och mest nödvändiga förändringen en människa behöver 
göra för att bli en moralisk varelse är att försöka bli lite mindre självisk, 
menar Murdoch (i Heusel 2003, s. 200). Unselfing är ett sätt på vilket strä-
van mot osjälviskhet formuleras. Det beskriver en sinnesstämning, en kva-
litet i en upplevelse och en förändring av medvetenheten (Murdoch 1997, s. 
369). Denna sinnesstämning är ett icke-egocentriskt förhållningssätt av re-
spekt, sensibilitet och närvaro i en relation (2003, s. 17). Unselfing beskriver 
en osjälviskhet, men inte bara som ett tillstånd att uppnå eller en kvalitet 
hos individen, utan även som en process och en aktivitet som individen 
måste upprätthålla.  

Jag menar att unselfing är ett pregnant begrepp som belyser ett eftersträ-
vansvärt moraliskt tillstånd. Det är även ett begrepp som påminner om att 
den moraliska transformeringen är en individuell förändring, men en för-
ändring som påverkas av omvärlden och som kommer att påverka individen 
i det sociala livet. I min mening är unselfing en ständig strävan efter närvaro 
i, och relation med, omvärlden och begreppet ringar in en kärnpunkt i Mur-
dochs tänkande om moralisk transformering.  

I kapitlet är texterna On God and Good (1997, s. 337-362) och The 
Sovereignty of Good Over Other Concepts (1997, s. 363-385) speciellt vik-
tiga för min utveckling av den moraliska transformeringen som en strävan 
mot unselfing. Ramverket för denna text är en argumentation för betydelsen 
av metaforer, dels för den filosofiska förståelsen av den moraliska transfor-
meringen, dels i det individuella livet som ett sätt att göra tillvaron begriplig. 
Särskilt viktig för min tolkning av relationen mellan det inre livet och det 
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sociala livet har uppsatsen The Idea of Perfection (1997, s. 299-336) varit. 
I denna uppsats kritiserar Murdoch vad hon anser vara reducerande filoso-
fiska diskurser som i alltför hög grad fokuserar på val och handling, med 
konsekvensen att det inre livet blir osynligt eller framstår som obetydligt för 
det moraliska.   

Även i detta kapitel har jag valt ut en skönlitterär text av Murdoch för 
att utveckla förståelsen för unselfing som den moraliska transformeringens 
mål. Romanen Havet, Havet40 (1985) återger den självbiografi som den (fik-
tiva) pensionerade regissören och skådespelaren Charles Arrowby skrivit. 
Charles har beslutat sig för att dra sig tillbaka i stillhet och ro, skriva sina 
memoarer och att samtidigt bli en något bättre människa. Men hans planer 
går snart om intet och romanens tempo eskalerar snabbt. Jag menar att 
Charles som karaktär ger en bild av egocentricitet och hans berättelse visar 
på hur självcentrering kan påverka förståelsen av självet och omvärlden. 
Därtill skildrar romanen även den process som Charles genomgår mot en 
större receptivitet inför mot världen - kanske är det en process av unselfing?  

7.1 Ett eftersträvansvärt moraliskt tillstånd  
Charles Arrowby, huvudpersonen i romanen Havet, Havet har beslutat sig 
för att göra upp med ”ett egoistiskt liv” (1985, s. 9), skriva om sina erfa-
renheter, och att därigenom bli en något bättre människa: ”… min enda 
föresats är att lära mig att bli god. Livets slut kan med rätta uppfattas som 
en period av meditation”, skriver han (1985, s. 10). Med det syftet far han 
till en avskild stuga vid havet vid den engelska kusten.  

Romanen börjar i ett sakta tempo och i en känsla av kontroll. Charles 
lämnar London för att bosätta sig i stugan Shruff End. Han väljer denna 
plats på grund av ensligheten då han vill koncentrerar sig på sig själv och 
verkligen tänka över vem han är. Här ska han skriva och simma i havet. 
Charles redogör mycket noggrant för sitt förflutna, bland annat alla kvin-
nor han känt, och för sin karriär vid teatern. Han delar även med sig av sina 
vardagsrutiner, till exempel hans minst sagt udda måltider som han behand-
lar som stor noggrannhet: Äpplen äter han endast om de är av sorten Cox 
Orange, berättar han.  

De beskrivningar Charles gör om sina förehavanden ger läsaren en led-
tråd om ett starkt kontrollbehov och om en sjukliga avundsjuka som följt 
hans kärleksliv. Först ter sig dessa excentriciteter komiska men de för även 

                                                      
40 Originaltiteln är The Sea, the Sea. 1978 vinner Murdoch The Booker Prize för 
denna roman.  
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med sig en alltmer obehaglig känsla. Ganska snart blir det tydligt för mig 
som läsare att Charles är mycket upptagen av sig själv och de egna ambit-
ionerna. I hans berättelse blir den dramatiska natur han uppsökt vid havet 
en scen som finns där för hans kreativitets och rekreations skull. Till och 
med det hus han bor i har ett ”självbelåtet utseende” (1985, s. 21).  

Charles har skapat en livsberättelse där han är den hyllade hjälten och 
huvudakten, och ju mer tempot i romanen eskalerar, ju mer får Charles 
kämpa för att hålla samman detta narrativ. Snart börjar hans gamla vänner 
och älskarinnor från London oanmält och hälsar på, till hans stora miss-
nöje, och Charles blir alltmer frustrerad och trängd. Känslan av kontroll 
byts ut mot ett mer ångestfyllt tillstånd av kaos. Trots besökare från London 
försöker Charles att vara i stillheten, men lugnet försvinner alltmer från be-
rättelsen. Då Charles springer på sin första kärlek Hartley, som av en hän-
delse bor i den närbelägna byn, eskalerar tempot i romanen och som läsare 
börjar jag allt tydligare se konsekvenserna av Charles självupptagenhet.  

Hartley fångar åter igen Charles intresse. Jag som läsare får veta av Char-
les att Hartley är gift, men att hon lever i ett destruktivt äktenskap. Till viss 
del berättar hon själv om sin mans burdusa natur, men i Charles föreställ-
ningar växer detta än mer och blir till en fantasy, en verklighetsfrämmande 
föreställning som inte tycks ge uttryck för hur saker och ting verkligen är. 
Charles tycker synd om Hartley som gick miste om chansen att bli hans fru: 

Hon måste ångrat det så mycket, det där felaktiga valet. Hon måste ha ägnat 
hela sitt liv åt att ångra att hon inte gift sig med mig … Vilken ynklig gna-
gande smärtsam ruelse kände hon när hon såg mig som ”kändis”?” (Havet, 
Havet 1985, s. 122) 

Charles erbjuder henne åter igen sin kärlek och Hartley lockas av hans fri-
erier. Hon är dock, enligt Charles, uppenbart förvirrad, rädd och hon tän-
ker inte klart, och därför ber hon honom lämna henne ifred. Det dröjer inte 
länge förrän Charles beslutar sig för att rädda Hartley från det äktenskap-
liga fängelse hon lever i. 

Som läsare får jag vissa ledtrådar om att det är något i Charles beskriv-
ning av situationen som inte stämmer och hans självbedrägeri lyser igenom 
de romantiska beskrivningarna (Jmf Conradi 2001, s. 294, 299). Dessutom 
ifrågasätter de besökande vännerna hans tolkning av Hartleys intresse för 
honom. En av dem säger till och med rakt ut till honom att han gjort sina 
möten med henne till en historia och att historier inte är sanna. Trots detta 
är Charles fast besluten om att verkställa sin plan, och händelseförloppet 
eskalerar.  
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Summan av det hela var att jag nu kunde gå in för att rädda Hartley. Det låg 
ett slags skrämmande våldsamt språng framåt i denna tanke, som om jag 
kraftfullt rycktes iväg av något som redan existerade i den fjärran avlägsna 
framtiden. Hat, svartsjuka, fruktan och vildsint trånande kärlek, allt detta 
rasade i mitt sinne. Åh, min stackars flicka, åh min kära stackars flicka. Jag 
kände den beskyddade behärskande kärlekens själskval, och en djup smärta 
när jag tänkte på hur jag hade underlåtit att rädda henne från livslång olycka. 
Så jag skulle måna om henne, trösta och helhjärtat älska henne nu, om 
bara… Men jag hade fortfarande så pass mycket klokhet i behåll att jag 
kunde fortsätta tänka. (Havet, Havet 1985, s. 157. Kursiv i original)  

Charles drabbas av starka känslostormar. Hat, kärlek och svartsjuka tycks 
påverka hur han förstår situationen. Han kämpar med att hålla samman 
denna kärleksberättelse om Hartley och han företar sig en bisarr räddnings-
aktion som kulminerar i att han låser in Hartley i sitt hus, vilket han menar 
är för hennes eget bästa. Hela tiden upprepar hon; ”Snälla, låt mig få gå 
hem, jag vill gå hem, jag måste gå dit, jag har ingen annanstans att gå, låt 
mig gå hem snälla du” (1985, s. 285).  

Charles fängslande av Hartley målar en tydlig bild av konsekvenserna av 
hans självupptagenhet och av en verklighetsfrämmande fantasy. Vare sig 
hon vill eller inte drar han (bokstavligen) in henne i en högst privat berät-
telse där han är den hyllade hjälten som räddar henne från evig olycka. Hans 
kärlek är så fokuserad på honom själv och berättelsen han skapat om Hart-
leys odödliga kärlek till honom att han misslyckas att se att kvinnan framför 
honom faktiskt ber om att få gå hem (jmf Conradi 2001, s. 313). 

Charles skriver ovan att han åtminstone har så pass mycket klokhet i 
behåll att han fortfarande kan tänka, men stämmer det verkligen? Besatt-
heten sätter gränser för Charles och han blir som blind för Hartleys önskan 
att bli släppt fri. En konsekvens av hans självupptagenhet är att den begrän-
sar hans tänkande om, och förståelse av, den situation han skapat. Roma-
nen antar en alltmer klaustrofobisk ton. Charles tycks minst lika instängd 
som Hartley, men han är snarare instängd i sitt smala, trånga tänkande, 
som han tidvis kan se med en viss distans. Han beskriver även tillståndet 
som att ”jag om och om igen bara kunde tänka vissa plågsamma tankar, 
hela tiden bara kunde löpa runt i samma ekorrhjul av fantastiska infall och 
uppsåt” (1985, s. 378. Kursiv i original). Det starka fokus han har på den 
berättelse han vill berätta skapar en oförmåga hos honom att faktiskt se på 
situationen som den är. Med andra ord, Charles självupptagenhet minskar 
hans receptivitet inför de människor som befinner sig i hans närhet (jmf 
Conradi 2001, s. 307, Burnside 1999, s. xiv).   
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Mot denna ökande instängdhet susar och svallar det enorma vidsträckta 
havet, som en påminnelse om ett annat tillstånd. Havet beskriver Murdoch 
i en intervju (Hartill 2002, s. 239) som skrämmande och farligt, men även 
som renande och förlåtande, och som något en människa kan gå upp i och 
omhuldas av. Å ena sidan är Charles är en karaktär som simmar mycket 
och som tycks ha en längtan att vara del av detta element. Han beskriver 
havet och sina simturer i långa poetiska passager där hans självupptagenhet 
för en stund tycks stå tillbaka inför en fascination över havets skiftningar 
och humör (jmf Conradi 2001, s. 293, Hallberg 2011, s 147). Å andra si-
dan, trots att Charles är en van simmare så kämpar han hela tiden mot 
vattnet vilket föreslår ett visst motstånd mot att låta havet bära honom. 
Klipporna vid havet är hala och vassa, vattnet strömt och Charles får an-
stränga sig både för att komma i vattnet och ur det.  

Grannarna i den närbelägna byn frågar en dag Charles om han mött de 
vänliga sälarna som bor i området, men han ser dem inte. Istället skymtar 
han vid flertalet tillfällen ett stort skrämmande sjömonster med ögon som 
lyser gröna i avundsjukans färg. I sitt möte med havet kan inte Charles upp-
rätthålla den kontroll han utövar i sin vardag och över andra människor. 
När han kämpar mot vattnets kraft tycks allt bara bli värre. Kanske skulle 
hans simturer gå bättre om han slappnade av och följde vattnets rörelser? 
Men Charles blir alltmer irriterad och spänd, och hela hans projekt tycks 
hotat. Alltmer vittrar Charles tillvaro och hans berättelser sönder, och det 
går knappast att säga att Charles blir en bättre människa, snarare är han 
fast i besattheten. 

 
 

  
 
 
Tanken om att (som Charles i Havet, Havet gör) söka sig till enskildhet och 
stillhet för att meditera över den egna personen, för att söka reda ut tan-
karna eller bara för att söka ro från dem, är inte ovanlig och fullt förståelig. 
I vardagen finns mycket som kräver uppmärksamhet och energi. Människan 
vill gärna tro att det är genom att granska den egna personen, att blicka inåt 
i introspektion som personlig förändring blir möjlig skriver Murdoch 
(1997, s. 355). Fast så är inte fallet hävdar hon sedan bestämt: 
””Selfknowledge”, in the sense of a minute understanding of one”s own 
machinery, seems to me, except at a fairly simple level, usually a delusion”. 
Jag förstår det som att hon poängterar att det inte är genom att noggrant 
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granska egot som människan kan förstå mer om sig själv eller livet, tvärtom 
är det snarare en villfarelse. I det föregående kapitlet har jag pekat på att 
exempelvis bön eller meditation kan göra människan gott. Det beror dock 
inte på att det ger personen tid att gå in i de egna tankarna utan på grund 
av att meditativa tillstånd kan hjälpa till att ge uppmärksamheten ett annat 
fokus. Det kan frigöra henne från ”ekorrhjulet” av grubblerier, som Charles 
i Havet, Havet uttrycker det, och möjliggöra att uppmärksamheten får en 
riktning mot världen.    

Den centrala förändringen i en moralisk transformering är att dämpa el-
ler förskjuta det egocentriska till bakgrunden och det är en mödosam pro-
cess. Det finns en sträng ton i Murdochs texter, som till och med kan tyckas 
förmana till ett förnekande av självet (jmf Larson 2009, Nussbaum 2012). 
Jag ser det dock snarare som en uppmaning till ökad osjälviskhet. I en in-
tervju  (Heusel 2003, s. 200) slår Murdoch fast: The human task is to be-
come unselfish, to unself …” Jag skulle till och med säga att uppgiften att 
bli mindre självisk är kärnan i hennes förståelse av det moraliska livet.  

Unselfing är ett sätt på vilket Murdoch formulerar den moraliska upp-
giften att bli osjälvisk. I min tolkning är det ett begrepp som poängterar att 
en moralisk individ inte är någon som förnekar sig själv, utan någon som 
är inkännande med omgivningen och som kan förändras med den. Unsel-
fing beskrivs som en transformering av medvetenheten och som en viss kva-
litet i en upplevelse (1997, s. 369), men även som en process (2003, s. 17). 
Det är just osjälviskhet och realism som ringas in som moraliskt önskvärt:  

Our states of consciousness differ in quality, our fantasies and reveries are 
not trivial and unimportant, they are profoundly connected with our energies 
and our ability to choose and act. And if quality of consciousness matters, 
then anything which alters consciousness in the direction of unselfishness, 
objectivity and realism is to be connected with virtue. (Murdoch 1997, s. 
369)  

I beskrivningen av hur unselfing kan påverka individens moraliska transfor-
mering återkommer nyckelord som är betydelsefulla i den moraliska strävan 
och som pekar mot möjligheten att se världen och den egna personen på ett 
mer realistiskt och objektivt sätt. Unselfing kan sägas vara att uppnå ett 
moraliskt tillstånd av osjälviskhet och realism. Något som Charles i Havet, 
Havet tycks vara långt från att uppnå. Snarare ter han sig mer fast än nå-
gonsin i sina privata föreställningar och i ett egocentriskt tillstånd.   
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7.1.1 Närvaro i relationer  
Unselfing innebär inte enbart att individen frigör sig från själviskhet och 
egocentricitet. Det handlar även om att avstå från att göra anspråk på att 
som människa veta och kunna allt, att vara den som så att säga styr framti-
den. David E. Cooper (2002) beskriver det som en frigörelse från hybris:  

By the term, she does not mean, simply, an individual”s release from selfish-
ness. More generally, it means abandonment of hubristic claims of behalf of 
human beings” capacities to, inter alia, know how things are, plan and con-
trol the future, and ””dominate the world”. In short, unselfing is the antidote 
to what she elsewhere calls ”the flimsy creed” of humanism. (Cooper 2002, 
s. 361)    

Cooper skriver detta i en diskussion om ödmjukhet som fenomen, och han 
använder Murdochs tanke för att visa på två aspekter av vad ödmjukhet är. 
Dels finns hos Murdoch en tanke om en respekt inför att varje detalj i värl-
den har en integritet som inte bör kränkas menar han. Dels finns unselfing, 
som innebär en individs ödmjukhet inför det mysterium som världen och 
verkligheten är, dess överflöd och omöjligheten att fullt ut kunna kontrol-
lera den. Unselfing, respekt och ödmjukhet är alltså aspekter som hör sam-
man och som tycks vara beroende av varandra.  

Att ge upp narrativen om självet som en mittpunkt i världen och den egna 
personen som en som kan kontrollera och planera framtiden är att skifta 
perspektiv. Det kan sägas innebära att ge uppmärksamheten en ny riktning, 
och att föreställa sig något annat. Scarry (1999) tar hjälp av både Mur-
doch”s unselfing och Weils ”decentering” för att beskriva en förändring i 
medvetenheten som kan ske i möten med natur eller konst. Hon beskriver 
det just som en ”om-centrering”, eller omlokalisering av den position män-
niskor tror sig ha i världen:  

…when we land, we find we are standing in a different relation to the world 
then we were a moment before. It is not that we cease to stand at the center 
of the world, for we never stood there. It is that we cease to stand even at the 
center of our own world. (Scarry 1999, s. 112) 

En upplevelse av konst, litteratur eller musik kan vara som att lyftas och att 
landa på en annan plats. Individens position i världen förändras egentligen 
inte, men hennes perspektiv på, eller förståelse för, det egna livets villkor 
förändras alltså. Det är som att sluta se sig själv som hjältinnan i en berät-
telse, till att bli en karaktär som snarare stödjer berättelsen vid sidan av 
menar Scarry. Unselfing innebär att föreställa sig andra möjligheter än vad 
den bekanta narrativen berättar om (jmf Larson 2009, s. 115). Vem vet, om 
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Charles i Havet, Havet hade förmågan att försöka se på sin situation med 
Hartley från hennes perspektiv skulle han kanske uppleva att han hade fler 
alternativa sätt att agera?   

Murdoch skriver att en förälskelse kan vara ett gott exempel på ett till-
fälle då unselfing kan ske, och hon visar därigenom på ett omvälvande skifte 
i fokus eller perspektiv. Förälskelsen kan vara intensiv och upplevas som att 
ryckas ur det egna medvetandet för att bli del av en annan person: 

A love relationship can occasion extreme selfishness and possessive violence, 
the attempt to dominate that other place so that it be no longer separate; or 
it can prompt a process of unselfing wherein the lover learns to see, and cher-
ish and respect, what is not himself. There are many aspects to this teaching: 
for instance, letting the beloved go with a good grace, knowing when and 
how to give up, when to express love by silence or by clearing off. (Murdoch 
2003, s. 17)  

Charles i Havet, Havet är enligt honom själv djupt förälskad i Hartley, men 
det går knappast att säga att han genomgår en process mot en ökad osjäl-
viskhet. Det är troligt att Charles förälskelse inte håller denna möjlighet ef-
tersom hans uppmärksamhet främst är riktad mot honom själv och den 
egna berättelsen.  Kärlek kan även orsaka svartsjuka, ägandebegär och våld, 
påtalar Murdoch. Unselfing möjliggörs av en viss kvalitet i upplevelsen och 
i relationen. Jag tolkar det som att Murdoch ovan beskriver en djup när-
varo, ett engagemang och en känslighet inför situationen. Att vara närva-
rande kan till exempel handla om att veta när det är läge för att visa sin 
kärlek genom tystnad eller frånvaro, eller om att veta när det är tid att 
släppa taget.  

Som jag påtalat i tidigare kapitel var Murdoch inspirerad av Simone 
Weil. Detta framkommer även i förståelsen av unselfing som har likheter 
med Weil”s ”decentering” (Milligan 2010, s. 174-175). Murdoch (2003, s. 
245) drar paralleller mellan de två för att ringa in ett tillstånd där objekt 
och subjekt samexisterar utan att objektet störs eller förvanskas av subjek-
tets ego. Hon använder åter meditationen som exempel:  

A discipline of meditation wherein the mind is alert but emptied of self ena-
bles this form of awareness, and the disciplined practise of various skills may 
promote a similar unselfing, or ”décréation”, to use Simone Weil”s vocabu-
lary. ”Attend without thinking about”. This is ”good for us” because it in-
volves respect, because it is an exercise in cleansing the mind of selfish pre-
occupation, because it is an experience of what truth is like. (Murdoch 2003, 
s. 245. Kursiv i original) 
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Här beskrivs unselfing som ett sinnets alerthet och som en form av medve-
tenhet som är fri från det egocentriska. Det innebär att ha ett engagemang i 
den stund som är. Jag förstår det som att uppmärksamhetens riktning är 
mot objektet, samtidigt som individen inte styrs av en önskan att analysera, 
kategorisera eller försöka tolka objektet. Samexistensen mellan individer 
och ting i världen som är olika varandra är en implikation av unselfing och 
en möjlighet som öppnas då individen når detta tillstånd. Därför är den 
moraliska förändring som öppnar för detta tillstånd en uppgift för var män-
niska att anta enligt Murdoch.    

7.1.2 Tillstånd och process 
Unselfing kan förstås som ett övergripande begrepp som innefattar en re-
pertoar av moraliska kvaliteter eller dygder föreslår Cooper (2010). Flera 
av de kvaliteter Murdoch talar om, såsom ödmjukhet, respekt och kärlek, 
handlar om just detta – att frigöra sig från det egocentriska, menar han:  

… it is surely under the umbrella of ”unselfing” that the virtues of ”dis-
intrestedness”, care and respect, self-mastery, and humility and hope may be 
sheltered. (Cooper 2010, s. 97)  

Unselfing föreslås alltså fungera som ett paraplybegrepp som täcker in vad 
moralisk dygd är och det ser jag som en intressant och fruktbar tolkning. 
Tony Milligan (2010, s. 174) påtalar istället att själva formuleringen, unsel-
fing, används mycket sparsamt i Murdochs texter, men att det återkommer 
i receptioner av hennes filosofi. Milligan menar att det frikostiga användan-
det av unselfing i receptionerna riskerar att förminska komplexiteten i hen-
nes texter genom att vara ett enkelt sätt att kategorisera en omfattande tan-
kebyggnad. Jag ser det snarare som att unselfing, i relation till fenomen som 
imagination och attention, på ett träffande sätt fångar upp kärnpunkten och 
komplexiteten i Murdochs tänkande och i den omfattande förändring som 
moralisk transformering innefattar.   

Jag har främst beskrivit unselfing som tillstånd men Murdochs samtidiga 
beskrivning av detta som process har inte gått mig förbi. I min mening 
fångar unselfing det önskvärda moraliska tillståndet men som något som 
ständigt måste bibehållas genom att exempelvis uppmärksamheten och fö-
reställningsförmågan kultiveras. Det är inte ett fast tillstånd att uppnå och 
sedan bära med sig. En moralisk transformering blir med Murdoch en strä-
van och en process, snarare än ett givet mål att anlända vid, och det menar 
jag att unselfing ger uttryck för. Uttrycket är ett verb (-ing), ett görande och 
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en aktivitet som fortgår. Jag menar att formuleringen unselfing väver sam-
man den transformerande processen och det tillstånd individen strävar mot. 
Den påminner om att en moralisk människa är något som ständigt föränd-
ras i ett nära samspel med världen och det hjälper till att rikta fokus både 
mot ett önskvärt tillstånd och mot en fortgående process. 

7.2 Inre förändring öppnar mot det sociala livet  
Låt oss återvända till Charles i Havet, Havet. Efter att hans räddningsaktion 
av Hartley misslyckats är han lämnad ensam, utan vare sig Hartley eller sina 
vänner. Han bestämmer sig för att ge upp och återvända till sitt liv i Lon-
don. Utmattad och desillusionerad somnar han vid havet under en stjärn-
klar himmel och han vaknar i gryningen till en överraskning:  

Jag tog mig upp, ställde mig på knä och började skaka min kudde och mina 
filtar som var våta av dagg. Då hörde jag, besynnerligt och skrämmande i 
denna totala stillhet, ett ljud som kom från havet, ett plötsligt och högljutt 
plaskande, som om något strax nedanför klippan skulle till att ta sig ur vatt-
net och kanske skrypa upp på land. Jag kände en ögonblicklig ren fruktan 
när jag vände mig om och böjde mig ner mot vattenbrynet. Då såg jag ne-
danför mig fyra våta hundlika ansikten som nyfiket tittade uppåt, fyra sälar 
som simmade så nära klippkanten att jag nästan kunde ha rört vid dem. Jag 
tittade ner på deras trubbiga nosar som bara var någon halvmeter ifrån mig, 
såg deras drypande morrhår, deras klara vetgiriga ögon och den smidiga 
glänsande elegansen hos deras blöta ryggar. De simmade runt och lekte en 
stund, frustade och gurglade lätt, och tittade hela tiden upp mot mig. Och 
medan jag iakttog deras lek kunde jag inte tvivla på att de var goda och 
välgörande varelser som hade kommit för att besöka mig och välsigna mig. 
(Havet, Havet 1985, s. 459-460) 

Då Charles skriver om havet antas ofta en annan ton än vad romanen an-
nars slår an, och läsaren kan ges en kärleksfulla och uppmärksamma be-
skrivningar av något som fångar hans intresse och som häpnar honom. 
Denna gryning vid havet händer något med Charles, som kanske kan vara 
unselfing, eller åtminstone början till en sådan process. Händelsen är inte 
en del av den privata drömvärld som han så minutiös regisserar, utan en 
överraskning som först skrämmer men sedan erbjuder den stillhet han ef-
tersöker. Där i havet, där det grönögda monstret lurat, finns nu istället de 
vänliga sälar som ortsbefolkningen uppskattar så.  

Det är först när Charles tvingas ge upp och skala av sin storslagna berät-
telse om sig själv som han kan vara mer receptiv inför vad den storslagna 
världen runtomkring kan erbjuda. Det går knappast att säga att Charles nu 
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representerar godhet, men scenen antyder att hans strävan får en riktning 
som är mindre självcentrerad. Charles går igenom en process som är nöd-
vändig för att han skall kunna frigöra sig från sina drömbilder av vem han 
är - för att han ska kunna frigöra sig från fantasy. Plötsligt kan han se något 
han inte sett tidigare, nämligen en omvärld som välkomnar och ”välsignar” 
honom, som han uttrycker det. Han tycks även vinna en ny förståelse av sig 
själv, och en insikt om att han är bräcklig och inte den mytomspunna hjälte 
han gjort sig själv till i sina narrativ (jfr Hallberg 2011, s. 161-162).  

 
 

  
 
 
Med stöd i Murdochs texter har jag beskrivit unselfing som ett moraliskt 
tillstånd av osjälviskhet och realism, och som en närvaro och ett engage-
mang i omvärlden och i relationer. Unselfing motsäger dock inte att indivi-
den är uppmärksam på det inre livet. Att vara i kontakt med det egna själ-
vet, att exempelvis reflektera över var uppmärksamheten är i denna stund, 
kan vara nog så viktigt i det moraliska livet och det innebär inte alltid att 
vältra sig i det egocentriska. I Murdochs tankebyggnad finns en reflexivet 
och en pendlande rörelse mellan själv och värld. Antonaccio (2000) beskri-
ver Murdochs hela filosofi såsom en reflexiv eller hermeneutisk realism. Det 
moraliska finns i relationen mellan det inre livet och människans sociala 
handlande: “… morality encompasses the relation between inner and outer, 
or between public and private aspects of human life” skriver Antonaccio 
(2000, s. 156). Den reflexiva realism läser jag som ett sätt att uttrycka det 
moraliska i relationella termer, som något som spänner över hela livet och 
är ett sätt att leva och vara i relationerna med andra.  

7.2.1 Individens självförståelse är beroende av andra människor 
I Murdochs tänkande är det inre livet av stor vikt för det moraliska, men 
individen är samtidigt beroende av andra för att kunna se sig själv. Det är 
trots allt genom att rikta uppmärksamheten brett utåt i attention, och ge-
nom att föreställa sig vad en annan kan berätta för mig om mig själv, det 
vill säga genom imagination, som individen kan nå en större självförståelse:  

We instinctively watch and check ourselves to some extent, but much of our 
self-awareness is other-awareness, and in this area we exercise ourselves as 
moral beings in our use of many various skills as we direct our modes of 
attention. (Murdoch 2003, s. 495)  
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För en moralisk individ är alltså självmedvetenheten, hur hon uppfattar sig 
själv, till stor del beroende av hennes medvetenhet om andra. Vi kan se att 
Charles, i Havet, Havet till stor del tycks ha svårigheter med att se sig själv 
genom andra, och det är möjligtvis en orsak till de kaosartade situationer 
han försätter sig själv och andra i. Ett tillstånd av unselfing, av osjälviskhet, 
realism och närvaro i en relation torde istället öppna för ytterligare utveckl-
ing hos Charles. 

Det är först i det sociala livet och i samspel med andra som den moraliska 
förändring individen genomgår blir synlig. Det hävdar Laverty (2007) i dis-
kussionen av sin analys av begreppet lärande hos Murdoch. Den förändring 
som en lärandeprocess är, eller utvidgning av medvetenhetens gränser som 
Laverty skriver, kan prövas kritiskt först i samspelet. Det är i dialog som 
det blir det möjligt att värdera synsätt och handlingar:  

It is through interacting and speaking with others that I discover the limita-
tions of newly found perspectives and intimations of deeper, more compel-
ling perspectives… (Laverty 2007, s. 104) 

Först i det sociala får individen respons på sina verbaliserade tankar och 
handlingar och först då blir det möjligt att pröva, revidera och att se dess 
plats i ett större sammanhang. Det blir möjligt för individen att ytterligare 
vidga perspektiven och inta mindre subjektiva perspektiv, och därigenom 
även orientera sig vidare. Närvaron och engagemanget i en relation är alltså 
av stor vikt för den moraliska förändringen.  

7.2.2 Förändrad moralisk handling 
Diskussionen har hittills främst berört hur den moraliska förändringen är 
beroende av relationen till omvärlden vilket jag även visat i de tidigare ka-
pitlen. Murdoch fokuserar sitt tänkande, som vi sett, på betydelsen av det 
inre livet för transformering. Hon uppmärksammar dock även att denna 
förändring kommer att påverka det sociala livet, de val individen gör, och 
de handlingar som utförs. ”The inner needs the outer and the outer needs 
the inner” skriver hon (2003, s. 348). Då människan engagerar sig i de re-
lationer hon befinner sig i, och då hon är öppen för att gå in i nya möten, 
förändras inte bara hon själv som individ, men även hennes omgivning. 
Murdoch visar att det moraliska livet inte främst är en fråga om de livsav-
görande valen eller handlingen i tillvarons gränssituationer. Det är något 
som sker hela tiden, med uppmärksamhetens riktning eller i närvaron i en 
relation:  
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The moral life, on this view, is something that goes on continually, not some-
thing that is switched off in between the occurrence of explicit moral choices. 
What happens in between such choices is indeed what is crucial. (Murdoch 
1997, s. 329) 

För Murdoch är det alltså de stunder mellan eller innan valet som är viktiga 
eftersom de kommer att påverka vad valet blir. Lewin (2014, s. 365) skriver 
att för Murdoch existerar valet och beslutet i ett flöde som binder samman 
det förflutna med nuet och framtiden. Det är ett flöde som skapar samman-
hängande livsnarrativ och som gör det omöjligt att lokalisera en handling 
eller ett beslut till en specifik punkt.  

För Charles i Havet, Havet skulle detta exempelvis kunna innebära att 
de narrativ han spenderat så mycket tid på att skapa om sig själv och sin 
storslagenhet är en bidragande faktor till att hans möte med Hartley blir så 
förödande som det blir. Att försöka vända situationen just i det ögonblick 
som beslutet måste fattas är svårt skriver Murdoch i citatet ovan. Det är 
istället i de små stunderna som leder fram till valet som den största mora-
liska förändringen sker. Om Charles hade ägnat en stund till att exempelvis 
föreställa sig sina berättelser om sig själv som älskare från perspektivet av 
de kvinnor han haft relationer med - om han försökt utveckla imagination 
för att söka förstå deras synvinkel - hade han kanske varit bättre rustad för 
att gå in i mötet med Hartley? Oavsett resultat, hade ett försök från Charles 
sida att bredda sina perspektiv öppnat för fler möjligheter.    

Att vara en moralisk varelse är att känna en villkorslös kärlek till det 
goda, ”an austere and unconsoled love of the Good” skriver Murdoch 
(1997, s. 376). Den moraliska människan är någon som kan avgöra vad det 
goda är i praktiken: “A part of such a change is an ability to understand (in 
practise) what virtues consists of and how they relate” (2003, s. 325). Det 
finns det som är mer och det som är mindre gott och individen kan träna 
upp förmågan att förstå eller förnimma vad det är i det egna livet och i en 
unik situation. Individen lär sig exempelvis vad sanning är genom att stu-
dera och observera, prova och försöka, i livet. Många gånger försöker 
vuxna lära barn att urskilja vad som är gott redan i en tidig ålder skriver 
Murdoch (2003, s. 3). Kanske bjuds de in till att lyssna på musik eller att 
stanna upp vid en detalj i naturen såsom en blomma. Vördnad och respekt 
för världen visas genom till synes små gester. Att tillsammans med barnet 
lyfta upp en spindel från golvet och släppa den fri i trädgården, istället för 
att trampa sönder den med skon, kan vara betydelsefullt även för framtida 
ageranden.  
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Det som sker i vardagen, påverkar människans önskningar och hennes 
begär: ”What happens every day is important, images can affect the quality 
of our thoughts and wishes” skriver Murdoch (2003, s. 337) Huruvida spin-
dels benämns som hon, han, eller den kan vara betydelsefullt för hur barnet 
kommer att föreställa sig spindeln, som en varelse i världen som har ett liv 
eller kanske som en mindre behaglig sak att kasta bort. Det som sker i var-
dagen, då en människa väljer att uppmärksamma spindel på golvet, är vik-
tigt för den kvalitet som medvetenheten kommer att anta även fortsättnings-
vis och för den riktning som människan ges. 

Det goda kan mana individen till en självkritisk reflektion som i sig kan 
leda mot ett svar på vad som är gott i en situation skriver Clarke i en dis-
kussion om Murdochs förståelse av den moraliska perceptionen (2012, s. 
241-242). Exempelvis kan denna reflektion innebära att hon kritiskt grans-
kar ett omdöme hon fäller om en annan människa. En moralisk transfor-
mering innebär dock inte att hon kommer att ha alla svaren tillhands. 
Clarke skriver: 

To furnish these questions is not, of course, to provide the correct answers 
to them. Insofar as the good is a dependent principle, the ability to answer 
these questions correctly requires goodness of character. But furnishing the 
right questions is arguably an indispensable element in the development of 
the character that is needed to return the correct answer. (Clarke 2012, s. 
242. Kursiv i original)  

Här vill jag betona att då individen ställer frågor, till sig själv och andra, 
genom att hon engagerar sig i situationen och är närvarande, kan hon 
komma att tydligare se eller förstå vad som situationen kräver. En kritisk 
självreflektion, att exempelvis ifrågasätta varför jag uppfattar en viss män-
niska som självgod, elak eller snål, torde i sin tur kunna innebära en fortsatt 
moralisk utveckling. 

Jag tolkar det inte som att Murdoch skapar en orsak-verkansrelation 
mellan kunskap, förståelse och det rätta beslutet som följer. Snarare är hen-
nes tanke att då individen kan se på världen på ett sanningsenligt sätt kom-
mer hennes önskningar och begär att förändras. Hon skriver: “Goodness is 
needful, one has to be good, for nothing, for immediate and obvious rea-
sons, because somebody is hungry or somebody is crying” (Murdoch 1997, 
s. 233). Att vara engagerad och närvarande i världen gör det svårare att 
passera förbi den som gråter eller är hungrig. Om vi verkligen ser och om 
vi förmår använda imagination för att föreställa oss hur denna varelse har 
det har vi inget annat val än att behandla henne med respekt och kärlek. 
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Bara för att de finns i världen och inte för den egna vinningens skull. Men 
behovet hos den som är hungrig och den som gråter kan vara olika. Det är 
inte möjligt att formulera en regel och då blir närvaron istället central för 
möjligheten att göra det som är gott.   

De narrativ vi skapar om vad som är gott och rätt, och de narrativ pre-
senterar för varandra för att berätta om vilka vi är som individer, är aldrig 
fasta. De förändras då vi engagerar oss i varandra. Simone Roberts (2010) 
beskriver det kreativa i mänskliga relationer (utifrån en analys av temat hos 
Murdoch och Luce Irigaray):  

These ideas of living-as-artists are not about the controlled presentation of a 
shapely life to some passive and admiring audience, but a real artful engage-
ment with reality in a process of creating ourselves and supporting others 
creation of themselves. It happens as we go along, starting when and where 
we start, and would reconfigurate reality because each gesture of love and 
unselfing changes the contingent world in which we are becoming. (Simone 
Roberts 2010, s. 123) 

Simone Roberts implicerar att relationer där människor ständigt erbjuder 
och utsätter varandra för förändring bör karaktäriserade av osjälviskhet 
och unselfing. Då människor bemöter varandra med engagemang och när-
varo har förändringen förutsättningar att vara uppbyggande. Vår vän Char-
les har visat på konsekvenserna av en relation som domineras av den ena 
partens berättelse.  

Dora i Klockan och Charles i Havet, Havet genomgår båda en förändring 
som kan sägas vara av moralisk karaktär och ett litet steg i en moralisk 
transformering. Denna förändring innebär dock mycket olika saker för de 
två. För Dora innebär det att hon kan berätta om sig själv på ett sätt som 
tillåter henne att ha större tillförsikt till den egna personen. För Charles 
innebär det snarare att hans stora ego skalas av och att han kanske kan 
börja berätta om sig själv på ett sätt som i högre grad tar hänsyn till hans 
omgivning. Då regler, kategoriseringar och placeringar inte längre ses som 
fasta och stabila blir utvecklingen mot unselfing, mot osjälviskhet och en-
gagemang, viktig för att individen ska kunna veta vad som är gott. Det in-
nebär att ha ett öppet och lyssnande sätt att vara i relationer, utan att hän-
falla till de bekanta sätten att förstå. Det handlar om att vara inkännande 
inför vad stunden erbjuder. Sensibilitet är ett lämpligt ord för att beskriva 
det moraliska livet, menar Murdoch:  
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Sensibility is a world which may be in place here. Aesthetic insight connects 
with moral insight, respect for things connects with respect for persons. (Ed-
ucation). Happenings in the consciousness so vague as to be almost non-
existent can have moral ”colour”. All sorts of momentary sensibilities to 
other people, to shadowy to come under the heading of manners of commu-
nication, are still part of moral activity. (Murdoch 2003, s. 495)  

Detta citat beskriver Murdochs övergripande tänkande på ett träffande sätt. 
Den moraliska människan är närvarande, och engagerad i vad hon företar 
sig, stora som små saker, nära och kortvariga relationer. För hur hon för-
håller sig till sig själv och den värld hon möter kommer att påverka henne 
även långsiktigt. Den stora utmaningen som detta är visar Charles biogra-
fiska berättelse i Havet, Havet med tydlighet.  
 
 

  
 
 
Där - under stjärnorna och med sälarna - borde den självbiografi som är 
Havet, Havet ha slutat. Det medger Charles själv, men han fortsätter att 
skriva. Livet har till skillnad från konsten en irriterande förmåga att halta 
vidare och illustrera det omöjliga i att leva dygdigt eller lyckligt i alla sina 
dagar menar han. Charles tycks inte riktigt kunna avsluta sin berättelse och 
han redogör för hur han har återvänder till London där teatern och en ny 
kärleksaffär väntar honom. Den sammanfattning som binder samman be-
rättelsen uteblir och det är oklart hur han kommer hantera framtida situat-
ioner, men som läsare lämnas jag med en nyfunnen hoppfullhet.  

Havet, Havet (1985) illustrerar i min mening den moraliska transforme-
ringens karaktär av just process. När Charles tror sig vara en hjälte som gör 
gott, det vill säga när han tror sig vara nära målet ”godhet”, är han som 
mest innesluten i sig själv. Det är först då han kan se mer realistiskt på sig 
själv som en transformerande process kan sägas ske i. Processen mot att 
våga släppa taget om själviskhet och kontrollbehov är i sig ett mål och 
kanske är detta det enda mål som den moraliska formeringen kan ha? 

7.3 Sammanfattning 
I detta kapitel har jag drivit tesen att unselfing betecknar ett moraliskt till-
stånd av engagemang i en relation och att begreppet tydliggör den centrala 
betydelse som relationen mellan individen och omvärlden har i en moralisk 
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transformering. Murdoch diskuterar inte unselfing i någon större omfatt-
ning, men osjälviskhet som moralisk strävan är en bärande tanke hos henne, 
och i min mening fångar fenomenet en kärnpunkt i hennes tänkande. Med 
stöd i Murdochs texter har jag argumenterat för att unselfing betecknar ett 
moraliskt tillstånd av närvaro och engagemang i en relation och jag menar 
att det ytterligare stärker mitt argument att moralisk transformering alltid 
har en koppling till en vidare omvärld.  

Sensibilitet, inför detaljer och små rörelser, är ett lämpligt ord för att be-
skriva det moraliska livet skriver Murdoch (2003, s. 495). Unselfing, menar 
jag, är ett sätt att beskriva ett moraliskt tillstånd av just sensibilitet och när-
varo. Fenomenet fångar samtidigt in en dubbelhet som finns närvarande i 
den moraliska transformeringen. Det beskriver osjälviskheten i varande, 
både som en process och som ett tillstånd: “… a process of unselfing whe-
rein [one] learns to see, and cherish and respect, what is not himself (Mur-
doch 2003, s. 17, se även 1997, s. 369). Det är en strävan och något som 
ständigt måste underhållas och återtas.  

Vidare har jag även berört Murdochs tankar om den betydelse den mo-
raliska transformeringen har för det sociala livet tillsammans med andra. I 
min mening berättar hon om varför stunder innan och mellan sociala hand-
lingar är av betydelse för en människas moraliska transformering. Hon visar 
att det moraliska livet inte främst är en fråga om de livsavgörande valen 
eller handlingen i tillvarons gränssituationer. Det är något som sker hela 
tiden, med uppmärksamhetens riktning eller i närvaron i en relation (1997, 
s. 329). Att vara en moralisk varelse är att känna en villkorslös kärlek till 
det goda menar Murdoch (1997, s. 376). Den moraliska människan kan 
avgöra vad det goda är i praktiken. Det finns det som är mer och det som 
är mindre gott och individen kan träna upp förmågan att förstå eller för-
nimma vad det är. Det är i det praktiska livet som den moraliska transfor-
meringen avgörs. Individen lär sig exempelvis vad ”sanning” är genom att 
studera och observera, prova och försöka, i livet. 

Unselfing gör det möjligt att beskriva vad en moralisk formeringsprocess 
är och det ger en form och en riktning till den strävan. Moralisk förändring 
är en process av att förändra föreställningsförmågan och uppmärksamheten 
så att närvaron i möten och relationer andra varelser och ting i den naturliga 
världen ökar, och själviskheten minskar. Unselfing ger individen en orien-
tering i tillvaron mot något som är gott. 
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KAPITEL ÅTTA 

Den moraliskt transformerande läsupplevelsen  
I de föregående kapitlen i avhandlingen har jag drivit teserna att imagi-
nation, attention och unselfing stödjer en moralisk transformering. I detta 
kapitel förflyttas fokus till hur processen kan ske i upplevelser av att läsa 
skönlitteratur och jag ämnar därmed konkretisera vad en moralisk trans-
formering kan vara. Murdoch var flitig med att argumentera för konstens 
och litteraturens betydelse för människans moraliska utveckling: 

Art is not a diversion or a side issue, it is the most educational of all human 
activities and a place in which the nature of morality can be seen. (Murdoch 
1997, s. 372. Kursiv i original) 

Jag kommer här att argumentera för att skönlitteratur kan bidra till indivi-
dens moraliska förändring, och för att läsupplevelsen kan vara unselfing, 
givet att den skönlitterära texten har kvalitet av imagination snarare än fan-
tasy.  

Vad är det som gör att skönlitteraturen lockar till sig så många männi-
skor? Vari ligger egentligen tjusningen i läsupplevelsen? Litteratur spelar en 
viktig roll i Murdochs tänkande men hon skriver inte om upplevelsen av att 
läsa som sådan. Därför tar jag inledningsvis i detta kapitel hjälp av Maurice 
Blanchots tankar i The Space of Literature (1985) för att utveckla en för-
ståelse av läsupplevelsen som ”ett läsningens rum”. Metaforen beskriver 
hur en läsupplevelse kan upplevas i stunden. Den fångar upp spänningen 
och den kraft med vilken läsaren kan dras in i berättelsen. Dock finner jag 
att utan rörelsen mot läsarens konkreta verklighet blir det svårt att anta ett 
framåtriktat perspektiv och att ställa frågor om läsningens möjlighet att för-
ändra läsaren som en moralisk varelse, och därmed vänder jag mig åter till 
Murdoch. 

Murdoch (1997, s. 295) menar att skönlitteraturen får sin kraft från att 
den har med livet och människans vardag att göra och jag anser att hon 
tillför en viktig dimension till förståelsen av läsningens transformerande 
kraft. Därför går jag vidare till att utveckla Murdochs förståelse av den läs-
ning som är moraliskt transformerande. För det första, kommer jag att ut-
veckla hur upplevelsen av att läsa skönlitteratur kan vara en upplevelse av 
att svepas med i en berättelse och tillfälligt glömma bort sig själv (se t.ex. 
Murdoch 1997, s. 372). Jag utvecklar hur denna upplevelse kan vara mo-
raliskt transformerande och därtill diskuterar jag läsupplevelsen som ett till-
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stånd av unselfing där individens uppmärksamhet riktas från det egocent-
riska. För det andra, diskuterar jag på vilket sätt litteraturens möjligheter 
att stödja individens moraliska förändring är beroende av textens kvalitet. 
Som vi sett i kapitel fem i avhandlingen beskriver Murdoch skönlitteratur i 
termer av imagination och fantasy (se t.ex. 1997, s. 251, 255, 292) och hon 
hävdar att litteraturens kvalitet påverka individen på olika sätt som är av 
betydelse för dennes moraliska transformering (se t.ex. 1997, s. 292, 372).  

De tankar som Murdoch ger uttryck för gällande litteratur och läsning 
kan uppfattas som något trubbiga eller som att de ger uttryck för uppfatt-
ningen att läsning innebär att som läsare passivt inhämta information, be-
rättelser eller upplevelsen, från en text. I min diskussion av ”läsningens 
rum” utvecklar jag min förståelse av vad en läsupplevelse är utifrån Mur-
doch och Blanchot. Med hjälp av denna bild förtydligar jag min förståelse 
av läsning som något som sker i en relation mellan en text och en läsare och 
som påverkas av båda. Vad en text är, eller vad en läsupplevelse blir, går 
inte att veta på förhand men olika relationer och situationer ger olika för-
utsättningar för läsupplevelsen.  

Det centrala materialet i kapitlet utgörs av Murdochs filosofiska texter. 
Grundläggande för förståelsen av läsupplevelsen är två texter från 1959; 
The Sublime and the Good (Murdoch 1997, s. 205-220) och The Sublime 
and the Beautiful Revisited (Murdoch 1997, s. 261-286). Här beskriver 
Murdoch upplevelsen av konst och litteratur som det sköna och det 
sublima, vilket jag använt som utgångspunkt för min förståelse av hur 
läsupplevelsen kan bidra till individens moraliska transformering. Diskuss-
ionen om skönlitteraturens form och kvalitet utgår också från den från ovan 
nämnda artiklarna, men även från två kapitel i verket Metaphysics as a 
Guide to Morals, nämligen ”Art and Religion” (2003, s. 80-89) och ”Comic 
and Tragic” (2003, s. 90-146). I kapitlet återknyter jag även till Dora i ro-
manen Klockan och beskriver en speciell upplevelse hon har av ett konst-
verk på The National Gallery i London.  

8.1 Läsupplevelsen som ”ett läsningens rum”.  
I vissa skönlitterära texter förvandlas ord till något nästan fysiskt kännbart, 
till dofter, ljud och vibrationer. Läsaren lever sig med lätthet in i berättelsen 
och föreställer sig hur det skulle vara att vara en annan person i ett annat 
liv. Det är som att den konkreta yttre världen letar sig in i läsupplevelsen, 
eller kanske som att läsningen äger en egen konkretion? Weil (1997, s. 243) 
skriver: ”Några svarta streck på ett vitt papper är en helt annan sak än ett 
knytnävsslag i magen. Men ibland blir verkan den samma”. Effekten av 
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dessa svarta streck på pappret kan ibland vara brutal och drabbande. Läs-
ning upplev ibland som något som grabbar tag och drar läsaren in i en egen 
sfär, vare sig hon vill eller inte.  

Läsupplevelsen vid läsning av en skönlitterär text kan vara direkt drab-
bande både känslomässigt och fysiskt. Den kan vara omöjlig att värja sig 
mot eller att i efterhand försöka göra om till något annat och mindre bru-
talt. En annan text och en annan upplevelse ger en trygg känsla av igenkän-
ning och bekräftar den verklighet läsaren känner till. En tredje läsning fram-
kallar gäspningar och gör att läsaren lägger texten åt sidan halvlästa. Den 
skönlitterära texten gör något med sin läsare: Texten fångar uppmärksam-
heten, framkallar känslostämningar, ljud och lukter, medan den leder sin 
läsare genom berättelsen och genom en upplevelse.  

Att läsa skönlitterär är en stund då läsaren kan träda in i någon annans 
tankar, känslor och upplevelser. Hon följer med i ett händelseförlopp och 
låter någon annan fatta beslut och ta konsekvenser. För en stund vandrar 
föreställningsförmågan iväg i föreställningar om hur det skulle vara att vara 
en annan. I läsningen kan läsaren pröva olika roller och olika sätt att leva i 
världen. Här kan hon tillfälligt iklä sig en annan identitet och kanske vågar 
hon spela ut denna roll på ett sätt som kanske inte skulle vara möjligt i 
verkligheten. Att läsa skönlitteratur är ibland som att i tanken befinna sig 
på en helt annan plats än där man faktiskt fysiskt och kroppsligt befinner 
sig.  

Jag menar att läsning inbegriper både föreställningsförmåga, inlevelse 
och en närvaro i berättelsen. Att läsa handlar i min mening inte bara om att 
avkoda ord, om att erhålla eller inhämta information från en text. Det är 
en komplex och kreativ process och för att utgången av läsningen inte ska 
uppfattas som given behövs en syn på litteratur och läsning som betonar 
mötet mellan text och läsare som kreativt. Murdochs perspektiv kan upp-
fattas som just en syn på läsning som given då hon problematiserar texters 
kraft att på olika sätt påverka läsaren, snarare än det kreativa i mötet41. För 
att närmare utveckla denna studies förståelse av vad en läsupplevelse är 

                                                      
41 Murdoch indikerar vid enstaka tillfällen att upplevelsen av konst och litteratur 
sker i en relation mellan exempelvis en text och en läsare, men hon utvecklar inte 
tanken i någon större omfattning. Exempelvis skriver hon; “[Art] seems to unify the 
personalities of both of the artist and of his client, and this, I think, is one of the 
deep attractions of art, that it gathers together the personality of the creator and the 
personality of the reader or spectator into a sense of unified significance which may, 
of course, be very momentary. This I think happens whether the work of art itself is 
good or bad” (Murdoch 1997, s 251). 
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vänder jag mig därför för en stund till Blanchot (1989). Han är en som med 
stor noggrannhet beskriver vad som sker under läsning, alltså i det jag for-
mulerar som en läsupplevelse. Han beskriver läsning som att som läsare gå 
in i en relation i med en text och det är en relation som är kreativ, där kan 
något nytt uppstå. Detta markeras genom ett särskiljande mellan den bok 
som författaren skrivit och det ”verk” som blir till genom läsandet (1989, 
s. 193-194). Verket har en kreativ distans till både författare och läsare. Det 
är inte samma sak som författarens text men inte heller enbart den text lä-
saren läser. I läsningen händer nämligen något annat – något kreativt - och 
det är vad som är verket. Att läsa är något som sker i en relation mellan en 
text och en läsare och inte något som överförs från en part till en annan.  

Relationen mellan text och läsare kompliceras genom att den är en asym-
metrisk relation menar Blanchot (1989, s. 198-207). Läsaren har makten 
att göra att verket möjligt och hon står alltså i en maktposition gentemot 
texten. Läsaren gör att det nya blir möjligt genom att hon tar upp boken 
och läser i den. En författare kan beskriva sin kreativa process och vad hon 
önskade med romanen men när den lämnar hennes händer och läses av en 
läsare så talar berättelsen för sig själv. Läsaren har så att säga den slutgiltiga 
makten.  

Blanchot går till och med så långt att han skriver att läsaren kan vara det 
främsta problemet i läsningen. Han beskriver en egocentrisk läsare som 
tränger sig på texten och utnyttjar sin maktställning till att ta över läsupp-
levelsen. Han skriver:  

What most threatens reading is this: the reader”s reality, his personality, his 
immodesty, his stubborn insistence upon remaining himself in the face of 
what he reads – a man who knows in general how to read. (Blanchot 1989, 
s. 198) 

Läsaren kan vara det största problemet i läsningen, om hon främst är upp-
tagen med sig själv och vad hon önskar få ut av läsningen. Enligt Blanchot 
har texten liten möjlighet att tala till läsaren om hon främst är upptagen av 
sig själv. Relationen mellan text och läsare är alltså bräcklig och den riskerar 
att bli alltmer problematisk då den domineras av de förväntningar eller fö-
reställningar läsaren tar med sig in i läsningen. Kanske är hon mest intres-
serad av att hitta lösningar på de egna problemen, kanske söker hon egent-
ligen läsa det egna livet i berättelsen. Om läsaren inte kan frigöra sig från 
sin egen verklighet och de egna perspektiven så riskerar den kreativa distans 
som möjliggör verket att gå förlorad.  
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En egocentrisk läsning är egentligen inte en läsupplevelse alls, utan något 
annat, antyder Blanchot. Då läsaren verkligen läser, det vill säga då hon har 
en läsupplevelse, låter hon texten tala. Detta kan upplevas som en lätthet 
och en stillhet (1989, s. 196-197). Läsaren ges här ett stort inflytande över 
vad läsningen blir. En läsupplevelse förutsätter att läsaren våga gå nära tex-
ten och vågar utsätta sig för berättelsen. Läsning är att som läsare säga ja 
till texten och att följa med den:   

Reading does not produce anything, does not add anything. It lets be what 
is. It is freedom …  freedom that welcomes, consents, says yes, can say only 
yes, and, in the space opened by this yes, lets the work”s overwhelming de-
cisiveness affirm itself, let”s be its affirmation that it is – and nothing more. 
(Blanchot 1989, s. 194)  

Här talar Blanchot om läsning som närmast en passiv aktivitet, eller kanske 
som ett lyssnande. Han går till och med så långt att han menar att läsaren i 
denna stund skulle kunna vara vilken läsare som helst. En läsares erfaren-
heter, historia, önskningar och ambitioner finns inte då denne går in i en 
läsupplevelse. Där skulle hon kunna vara vem som helst (1989, s. 193). Som 
vi sett ger Blanchot samtidigt läsaren ett stort inflytande över vad läsningen 
blir.  Jag tolkar detta som en spänning som ständigt en del av relationen 
mellan text och läsare och som inte helt kan lösas upp.  

Den beskrivning av läsning som Blanchot ger rör vid något som läsaren 
upplever då hon går upp i läsningen, att hon för en stund glömmer bort eller 
lämnar den egna personen, det egna livet och de egna erfarenheterna. Litte-
raturen kan metaforiskt beskrivas som ett rum menar han och kallar rum-
met för ”the space of literature”. I min mening kan bilden av ett rum även 
beskriva vad en läsupplevelse kan vara, ett ”läsningens rum”. Metaforen 
rör vid något viktigt som gör att läsare dras till skönlitteraturen och som 
gör läsupplevelsen njutningsfull. Det finns stunder då läsaren upplever att 
hon befinner sig på en helt annan plats än där hon fysiskt är och som att 
hon verkligen besöker och lever i den fiktiva världen. Dessa stunder kan 
vara undflyende och korta men ibland så långa att tiden tycks försvinna. 
Det är en stund av självförglömmande. Vissa berättelser minns läsaren lång 
tid efteråt med färger, dofter och intensitet, som om de var på riktigt. I ett 
”läsningens rum” tonar läsarens verklighet bort men den är närvarande som 
ett brus och ett svagt buller som hörs genom en vägg eller ett fönster som 
står öppet på glänt. 

Att följa tanken om läsupplevelsen som ett ”läsningens rum” innebär att 
upplevelsen inte lokaliseras i den sociala och gemensamma sfären (Blanchot 
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1955/1989, s. 196 -197, jmf Smock 1989, s. 3). Den är fri från verklighetens 
krav att vara meningsfull, produktiv eller kritiskt granskande: 

What it says is exclusively this: that it is – and nothing more. Beyond that it 
is nothing (Blanchot 1989, s. 22). 

Att ha en läsupplevelse, menar jag, kan upplevas som att gå in i en annan 
sfär, ett annat lokus av varande, som skiljer sig från hur läsaren lever sitt 
vardagliga liv. På sätt och vis stänger läsaren in sig i sig själv. Ibland kryper 
hon ner under en filt på en soffa medan boken skymmer läsarens ansikte för 
andra. En läsupplevelse är tillfällig, förgänglig och flyktig. Läsningens rum 
finns i den stund då läsaren läser men den är sedan borta.  

Samtidigt bär läsaren med sig upplevelsen, påverkas av den och kan åter-
komma till den i föreställningsförmågan och i minnet. Läsning är ett prö-
vande och ett utforskande av olika möjligheter, och den väcker frågor som 
”skulle jag möjligtvis kunna vara och göra som den här karaktären?” 
Kanske prövar läsaren till och med på att vara som karaktären, i en lek med 
andra. Litteraturen är så att säga en ofärdig värld där många alternativ fort-
farande är möjliga. Läsning är ett utrymme där läsaren har möjlighet att 
pröva på olika alternativ, inta olika roller eller kanske bara vara i obestäm-
barheten. Det gör läsningen behaglig, spännande och utmanande och i min 
mening även potentiellt förändrande.  

Wolfgang Iser är av uppfattningen att det att läsa är att som läsare ge 
berättelsen en betydelse i det egna livet och en bestämning (1993, s. 281-
296). Med poetisk klangbotten skriver han i en enda lång mening: 

If the plasticity of human nature allows, through its multiple culture-bound 
patternings, limitless human self-cultivation, literature becomes a panorama 
of what is possible, because it is not hedges in by either the limitations or by 
the considerations that determine the institutionalized organizations within 
which human life otherwise takes its course. (Iser 1993, s. 297) 

Iser ger här uttryck för att litteraturen har en kraft i att den inte behöver 
rätta sig efter vardagens eller verklighetens begräsningar. Ur Isers perspektiv 
innebär läsning också att texten ges en ny betydelse i det praktiska livet, och 
kanske är det först då vi kan tala om att läsningen bidragit till att förändra 
läsaren?    

Metaforen ”läsningens rum” beskriver ett läsningens nu och en spän-
ningen och kraft som gör att läsaren kan dras in i berättelsen. Dock finner 
jag att utan rörelsen mot läsarens konkreta verklighet blir det svårt att anta 
ett framåtriktat perspektiv. Det blir svårt ställa frågor om läsningens möj-
lighet att förändra läsaren som en moralisk varelse, som en individ som gör 
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val och utför handlingar som får konsekvenser i livet. Något viktigt går för-
lorat när skiljelinjerna mellan läsupplevelsen och livet blir alltför starkt mar-
kerade. Murdoch menar att skönlitteraturen får sin kraft från att den har 
med livet och människans vardag att göra:   

Literature must always represent a battle between real people and images; 
and what it requires now is a much stronger and more complex conception 
of the former. (Murdoch 1997, s. 295)  

Murdoch tillför en viktig dimension till förståelsen av läsningens transfor-
merande kraft. Med hjälp av hennes texter är det möjligt att understryka 
att läsning av skönlitteratur inte enbart är konsumtion eller förströelse, utan 
en process som på ett viktigt sätt kan förändra läsaren och utveckla henne 
som människa. Med henne kan läsning av skönlitteratur vara en moraliskt 
förändrande process, men för att den ska kunna vara det måste skönlittera-
turen och läsningen ha en relation till den levda verkligheten: 

We are not isolated free choosers, monarchs of all we survey, but benighted 
creatures sunk in a reality whose nature we are constantly and overwhelm-
ingly tempted to deform by fantasy. (Murdoch 1997, s. 293)     

Läsningens rum, såsom jag nu beskrivit det med Blanchot (1989), är i viss 
mån ett inre rum, i betydelsen att läsaren inte deltar aktivt i den yttre om-
givningen, men det är inte ett rum av tomhet. Murdoch påminner om att då 
läsaren går in i detta rum lämnar hon inte den egna personen eller det egna 
kontextberoendet. Men genom att hon tillåter texten att förföra henne kan 
hon tillfälligt lockas till att glömma sig själv och istället upptäcka något 
annat i berättelsen. 

Diskussionen har nu cirkulerat kring relationen mellan text och läsare 
men utan att slutgiltigt slå fast hur den ser ut. I min tolkning blir det dock 
tydligt att det är fråga om en relation som är kreativ och där upplevelsen 
formas i samspelet mellan text och läsare. Det är även en relation som kan 
förändras. Med ”läsningens rum” önskar jag betona att läsning av skönlit-
teratur inte handlar om läsaren eller om texten. Snarare handlar läsningen 
om en delad nyfikenhet och en fascination över de glädjeämnen och möjlig-
heter som kan rymmas i litteraturen. Med detta sagt går jag nu vidare för 
att utifrån Murdoch närmare utveckla förståelsen för den läsupplevelse som 
är moraliskt uppbyggande. 
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8.2 Läsupplevelsen som förändrar individen 
Låt oss återvända till Dora i romanen Klockan och ser på en upplevelse hon 
har, inte av skönlitteratur, men av ett konstverk. Doras besök vid maken 
Pauls tillfälliga arbetsplats vid Imber Court resulterar i alltfler konflikter 
dem emellan. Till slut flyr Dora än en gång från som make och tar tåget till 
London. Nästan som av en slump hamnar hon på The National Gallery. 
Hon är villrådig och förblindad av frustration och besvikelse, men på 
muséet känner hon sig plötsligt lugn. Hon känner till platsen, och till skill-
nad från de förvirrade turisterna med karta i hand, kan hon något om kons-
ten. På denna plats finns utrymme för henne att leva ut en annan del av sig 
själv och som läsare ser jag nu en annan Dora som ter sig vara en något mer 
självsäker kvinna. Hon står framför en målning av Gainsborough som visar 
hans två döttrar som uppsluppet jagar en fjäril42. Hon grips hon av detal-
jerna, färgerna och stämningarna:  

Dora fängslades alltid av tavlorna. Idag påverkades hon på ett nytt sätt. Hon 
förundrade sig med ett slags tacksamhet över att de fortfarande fanns kvar 
där, och hjärtat fylldes av kärlek till dem, till deras auktoritet, deras under-
bara generositet, deras storslagenhet. Det slog henne att här fanns äntligen 
någonting verkligt och någonting fullkomligt. Vem var det som hade sagt det 
– att fullkomlighet och verklighet finns på samma ställe? Här fanns något 
som hon inte futtigt och lågsinnat kunde sätta i sig med sitt medvetande och 
göra värdelöst genom att förvandla till det till en del av sin egen fantasi43. 
Till och med Paul existerade nu bara som något hon drömde om, tänkte hon, 
eller också som ett evigt obestämt hot som hon aldrig riktigt mött eller för-
stått. Men tavlorna var något verkligt utanför henne själv, något som talade 
vänligt och ändå med suveränt tonfall till henne, något överlägset och gott 
som genom sin uppenbarelse slog sönder den trista dvalliknande solipsism 
som hade präglat hennes tidigare sinnesstämning. Så länge världen hade ver-
kat subjektiv hade den förefallit utan intresse eller värde. Men nu fans det 
trots allt något annat i den.  (Klockan 1960, s. 213-214) 

Dora beskriver The National Gallery som en välkomnande plats. Betrak-
tandet av tavlan blir en viloplats där hon tillåts hämta andan och få distans 
från de egna malande tankarna. Tavlan manar Dora i en ny riktning och 
upplevelsen förändrar något inom henne. Det är en förändring av hennes 
förståelse av sig själv och av situationen, och de problem och bekymmer 
som hon har blir plötsligt mindre dramatiska. Hon känner att hon haft en 

                                                      
42 Målningen kallas “The Painter”s Daughters chasing a Butterfly”.   
43 I den engelska originaltexten står fantasy, vilket här översatts till fantasi. 
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sorts uppenbarelse, och hon är stark och handlingskraftig. Hon förstår att 
hon måste återvända till Paul och reda ut deras problem. Det är där, och 
inte i konsten, som hennes riktiga liv finns (jmf Hallberg 2011, s. 546-57, 
Larson 2009, s. 143).  

Under romanens gång börjar en ny känsla av identitet ta form hos Dora 
och hon tar alltmer det egna livet i besittning (jmf Conradi 2001, s. 145). 
För den osäkra och lättpåverkade Dora handlar detta till stor del om att se 
att Pauls sätt att betrakta henne inte tillhandahåller en objektiv beskrivning 
som har företräde över andra perspektiv. När sommaren är över på Imber 
har hon och Paul bestämt sig för att separera på riktigt. Paul far tillbaka till 
London medan Dora blir kvar på Imber långt in på hösten tillsammans med 
grundaren av kollektivet, Michael. Successivt börjar hon framträda allt mer 
som individ. Hon tar över fler och fler sysslor på Imber, lär sig simma och 
börjar måla. Slutligen bestämmer hon sig för att flytta till en vän i Bath och 
lämna sitt gamla liv i London bakom sig. 

Dora, som genom romanen protesterar mot kollektivets uppmuntrande 
tillrop om att delta i det andliga livet, har på the National Gallery en upp-
levelse som beskrivs som andlig. Murdoch beskriver den ytterligare som att 
Dora känner en plötslig lust att framför Gainsboroughs målning falla på 
knä, omfamna den och gråta, eller att le som en människa ler framför ett 
tempel. Romanen ringar in en plats där individen och konsten möts, och 
där förändring är möjlig.  

 
 

  
 
 
Konst och litteratur, men även akademiska studier44 och erfarenheter av 
kärlek kan påverka individens moraliska utveckling menar Murdoch (1997, 
s. 345, 369-374, 2003, s. 17). Det mest komplexa och därmed även det mest 
lärorika sättet att kultivera exempelvis attention tycks vara just genom upp-
levelser av konst och litteratur (Murdoch 1997, s. 353, s. 370, Murdoch 
2003, s. 8). Widdows (2005, s. 130, se även s. 126) skriver om detta:”Mur-
doch”s claims for art are high; great art can inspire us to the moral life, 

                                                      
44 Murdoch använder här begreppet ”techne” (Se t.ex. 1997, s. 373-374). Jag förstår 
det som att hennes förståelse av techne är bred och jag tolkar det som akademiska 
studier. William Evans (2009, s. 78. Kursiv i original) skriver om detta: Murdoch 
uses ”techne” in a rather wide sense to mean any intellectual and craft studies”.  
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provide moral training and provide an analogy of the moral life”. Murdoch 
rekommenderar att barn ges tillfälle att lära sig rikta sin uppmärksamhet 
mot konst och litteratur:  

The idea of attention or contemplation, of looking carefully at something 
and holding it before the mind, may be conveyed early on in childhood. 
”Look, listen, isn”t that pretty, isn”t that nice?” Also, ”Don”t touch!” This 
is moral training as well as preparation for a pleasurable life … Children, if 
they are lucky, are invited to attend to pictures and objects, or listen quietly 
to music or stories or verses, and readily understand in what spirit they are 
to treat these dissimilar things. (Murdoch 2003, s. 3. Kursiv i original)    

Konst, musik och skönlitteratur beskrivs här som ”moralisk träning” och 
det kan vara ett behagligt och lustfyllt sätt att öva upp attention. Genom att 
lyssna på musik tillsammans med barnen, hjälpa deras uppmärksamhet ge-
nom att ställa frågor eller rikta dem mot visan eller sagan, lär barnen sig 
hur de kan förhålla sig till dessa ting menar Murdoch. Citatet visar på en 
uppmuntran av nyfikenheten, ”Titta, lyssna..!” Därtill, tillägger hon, är 
detta att leva ett skönt och njutningsfullt liv.  

8.2.1 Unselfing och läsning 
Att läsa skönlitteratur, eller att betrakta ett konstverk som Dora i Klockan 
gör, kan vara en njutningsfull och känsloladdat upplevelse. Det kan vara 
skönt att som läsare gå in i en annan verklighet för en stund och få möjlighet 
att glömma den egna vardagen. Murdoch upprepar gärna att en upplevelse 
av konst eller litteratur är en upplevelse av det sköna (se t. ex 1997, s. 353, 
369, 2003, s. 311). Det sköna är därtill det mest uppenbara tillfället för 
unselfing:  

I shall start by speaking of what is perhaps the most obvious thing in our 
surrounding which is an occasion for ”unselfing”, and that is what is popu-
larly called beauty … Beauty is the convenient and traditional name for 
something which art and nature share, and which gives a fairly clear sense of 
the idea of quality of experience and change of consciousness. (Murdoch 
1997, s. 369) 

Unselfing har jag i föregående kapitel beskrivit som ett tillstånd av osjäl-
viskhet och en förändring av medvetenheten. Det sköna, menar Murdoch 
här, kan ge en ännu bättre idé om hur denna kvalitativa förändring ser ut 
och i det följande kommer jag att utveckla förståelsen av denna upplevelse 
vidare.  
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En anledning till att läsupplevelsen kan vara unselfing tycks vara på 
grund av att den är befriad från tvång, ansträngning eller krav på prestat-
ionen. Det sköna är en upplevelse som väcker en genuin önskan hos indivi-
den om att inte förvanska objektet eller berättelsen menar Murdoch (1997, 
s. 369-370). Upplevelsen har en slags perfektion och ger sådan njutning och 
nöje precis som den är, att det finns ingen anledning att försöka ändra på 
den. Konst-, eller litteraturupplevelsens värde är intrikat, och individen kan 
slappna av i upplevelsen utan att oroa sig för vilken syfte den kommer att 
fylla eller vilken nytta den kommer att ha (Scarry 1999, s. 109-114). 

Dora i Klockan slås av konstverkets vänliga men ändock auktoritativa 
tonfall till henne, och hon upplever den som något överlägset och gott.  
Människan attraheras och engageras till och med instinktivt av det som är 
skönt menar Murdoch (1997, s 370). Att exempelvis läsa skönlitteratur kan 
skapa en förnimmelse av igenkänning och individen behöver inte söka sin 
motivation utanför själva upplevelsen: 

Art with which we are familiar stays with us as an intimation that love has 
power and the world makes sense. (Murdoch 2003, s. 81) 

Läsning kan alltså ge individen en känsla, eller förnimmelse, av något hon 
uppfattar som gott och som frambringar känslor av värme och kärlek (Jfr 
Widdows 2005, s. 130-132). Däri ligger en del av njutningen skriver Mur-
doch (2003, s. 81) vidare. 

Upplevelsen av det sköna har även en kontemplativ eller meditativ 
aspekt. Konst och litteratur är inte de enda platser där detta kan nås. De 
små och sköra detaljerna i den naturliga världen, den daggtäckta snödrop-
pen en tidig vårdag eller talgoxens lovsång till värmen redan i december, ger 
en bild av den stillhet upplevelsen kan hålla. Den lilla snödroppen kan fram-
kalla en mäktig känsla av lugn eller tillfredställelse. Som Doras upplevelse 
vid Gainsboroughs målning visar så kan exempelvis en målning attrahera 
individens fokus till sig och skapa ett lugn som gör henne gott. I Doras fall 
ger det henne bland annat en stund att samla sina tankar. 

Vidare beskrivs relationen mellan objekt och betraktare, mellan text och 
läsare, i det sköna som en relationen karaktäriserad av intimitet och närhet 
(jfr Rowe 2002, s. 157):  

Our attention to the images of art can provide a point where the distinction 
of subject and object vanishes in an intuitive understanding. (Murdoch 2003, 
s. 339) 
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I detta sammanhang nämns åter attention, den uppmärksamhet som ger in-
dividen en riktning mot världen och som skapar engagemang och närvaro. 
Denna upplevelse tycka alltså kunna öva individens uppmärksamhet så att 
den får den specifika riktning som är attention. Den skapar en intimitet 
mellan objekt och betraktare som beskrivs som så intensiv att den blir som 
en egen sfär där uppdelningen mellan subjekt och objekt upphör att vara 
relevant. Läsupplevelse, då det är en upplevelse av det sköna, innefattar en 
slags överenskommelse mellan text och läsare att öppna sig och mötas. In-
dividen riktas så att säga mot det sköna och mot själva upplevelsen hon 
genomlever.    

Det sätt på vilket det sköna beskrivs av Murdoch, fångar i min mening 
in något av vad hur läsning av skönlitteratur kan upplevas, vilket jag ju 
beskrivit tidigare i föreliggande kapitel: Att läsa kan förknippas med en 
skön känsla av att svepas med in i en fiktiv värld och för en stund slippa 
vardagens krav. För en kort stund känns det som att gränserna mellan verk-
lighet och fiktion suddas ut. Likt attention kan läsning av skönlitteratur inte 
ske under disciplin, eller rättare sagt: Då blir läsningen en annan upplevelse 
som kanske inte främjar individens moraliska transformering. Murdoch be-
skriver i upplevelsen en avslappnad känsla av attraktion eller dragningskraft 
som riktar individen mot litteraturen - utan ansträngning. Den läsare som 
”spänner sina muskler, rynkar på ögonbrynen” och anstränger sig till sitt 
yttersta för att behålla blicken på texten, som Weil (1997, s. 109) uttrycker 
det, hon utför en annan aktivitet. Läsningen riskerar då att rikta individens 
uppmärksamhet mot den egna ansträngningen och den egna personen, och 
därmed blir till en egocentrisk fantasy.   

Det sköna är utan syften eller krav. Men samtidigt tilldelar Murdoch 
upplevelsen en viktig funktion i individens moraliska transformering. Det 
är ett tillfälle för unselfing och för den noggranna uppmärksamhet som är 
attention. Det ger även, som jag inledningsvis nämnde, en tydligare idé om 
hur den kvalitativa förändringen av individen vid en moralisk transforme-
ring ser ut. Med Murdoch blir intimiteten mellan text och läsare viktig, inte 
bara som del av ett njutningsfullt liv, utan även som möjlighet till en önsk-
värd förändring. Att uppleva närhet och förståelse kan utgöra en moraliskt 
förändrande insikt i att möjligheten att förstå och att komma en annan nära 
finns inom räckhåll (Scarry 1999 s. 86-93).  

Men även om läsningen skapar en intim relation mellan text och individ 
finns ett element av distans eller respekt för textens egenvärde (Larson 2009, 
s. 139-140, Scarry 1999, s. 90-95). Den närhet och det engagemang som 
skapas i det sköna är aldrig påträngande:   
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It is important too that great art teaches us how real things can be looked at 
and loved without being seized and used, without being appropriated into 
the greedy organism of the self. (Murdoch 1997, s. 353) 

En relation mellan exempelvis en text och en läsare som kan vara transfor-
mativ håller även ett visst utrymme där respektive part kan visa sig som de 
är. Distans är förutsättningen för en närhet som inte är tvingande. Annars 
riskerar upplevelsen alltid att hamna i en egocentrisk fantasy. 

Det tycks alltså som att det är precis på grund av att läsupplevelsen av 
skönlitteratur kan vara fri från krav och anspänning som den kan transfor-
mera individen som moralisk varelse (jfr Evans 2009, s. 77, Scarry 1999). I 
min mening beskriver Murdoch med det sköna en stund när individen går 
upp i relationen och i upplevelsen och till fullo hänge sig åt nuet. Behovet 
av att kontrollera genom att tolka, relatera till andra erfarenheter för att 
förstå, och att skapa förklarande narrativ, sätts åt sidan. Simone Roberts 
(2010, s. 112) skriver att attention, som jag visat är centralt i läsupplevelsen 
och i unselfing, innefattar ett välkomnande av skillnad: 

When we attend, we must also welcome that fact that not everything or eve-
rybody will suit us, fit our scheme – indeed, it is our obligation not to require 
that fit. (Simone Roberts 2012, s. 112. Kursiv i original) 

Då upplevelsen är fullgod i sig själv behöver inte alla delar stämma eller 
passa ihop. Med stöd i Murdoch har jag visat att den stund då kontrollen 
upphör inte bara är en verklighetsflykt eller ett dagdrömmeri. Det är en 
stund som är betydelsefull för den moraliska transformeringen. Genom läs-
ning kan individen erfara vad osjälviskhet och självförglömmande är och 
således bidrar läsupplevelsen till dennes moraliska transformering. 

8.2.2 Imagination och läsning 
Att läsa skönlitteratur kan vara lugnt, behagligt och tryggt. Det kan vara en 
upplevelse där individen kan sjunka in i det sinnliga och känslomässiga på 
ett behagligt sätt, och där hon känner en närhet till berättelsen och en ge-
mensam förståelse. Men räcker det för att beskriva en läsupplevelse? Läs-
ning kan ju även vara utmanande, obehaglig, väcka starka känslor och sätta 
igång tankarna. Ibland brottas och bråkar läsaren med texten eller någon 
av karaktärerna och kan inte alls acceptera dess perspektiv. Ibland tvingas 
hon bevittna något så fruktansvärt och oförståeligt att hon helst vill blunda. 
Doras upplevelse i The National Gallery (i romanen Klockan) går att besk-
riva som en upplevelse av närhet och förståelse. Målningen är välkomnande 
och utstrålar kärlek. Samtidigt slås hon av insikten om att detta är något 
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hon inte kan sluka upp eller göra till en den av sin egen tankevärld av grubb-
lerier.  

Den enhetliga eller fulländade förståelsen mellan objektet och betrakta-
ren är aldrig möjlig fullt ut. Det sköna är endast en del av en upplevelse av 
konst eller litteratur betonar Murdoch:  

The work of art may seem to be a limited whole enclosed in a circle, but 
because of contingency and the muddled nature of the world and the imper-
fections of language the circle is always broken. (Murdoch 2003, s. 88)  

Cirkeln är aldrig fullkomlig. Med detta citat går jag vidare för att ytterligare 
tveckla upplevelsen av konst och litteratur. Enligt Murdoch finns nämligen 
alltid en oöverkomlig distans mellan objekt och betraktare, text och läsare, 
och det finns alltid ett utrymme där förståelse inte är möjlig. Därmed blir 
imagination viktig, den föreställningsförmåga som håller en nyfikenhet in-
för att låta andras narrativ förändra och berika den egna berättelsen om 
vem jag är i världen. 

Flertalet filosofer i historien har separerat det sköna och det sublima häv-
dar Murdoch som ofta kommenterar Kants och Platons respektive förståel-
ser av det sköna och det sublima (se t.ex. 1997, s. 205-220, 386-463), men 
hon argumenterar själv för att de två snarare hör samman45. Upplevelsen av 
det sublima har ofta ansetts äga rum i samspel med naturens mer drama-
tiska element snarare än i konst och litteratur (1997, s. 212-213). Exempel-
vis Kants teori om konsten och det sköna tolkar hon som att den är tvetydig 
och menar att den föreslår en mer omfattande teori om konst där även det 
sublima har en plats (1997, s. 262). 

Den sublima upplevelsen för tanken till en mustig och detaljrik lantlig 
scen målad av John Constable, med små myllrande vardagliga detaljer, eller 
kanske till den man som i Casper David Friedrich verk ”vandraren över 

                                                      
45 Bland flera har Laverty (2007) och Larson (2009) skrivit om konsten och det 
moraliska hos Murdoch, och de har olika sätt att se på relationen mellan det sublima 
och det sköna. Lavery (2007, s. 101) tolkar det som att det sublima, i Murdochs 
tappning, kan ha element av det sköna och hon gör därmed det sublima till en över-
ordnad kategori. Larson (2009, s. 136-146) fokuserar istället främst på det sköna 
för att beskriva och diskutera upplevelsen av konst som en transformerande upple-
velse. Jag själv noterar att tolkningarna skiljer sig mellan olika forskare men själv 
nöjer jag mig med det påstående av Murdochs om återges ovan: Att det sköna och 
det sublima kan rymmas i en övergripande förståelse av upplevelsen av konst. Jag 
menar att i föreliggande studie fyller distinktion i sig ingen funktion, och jag ser det 
sublima och det sköna som jämställda fenomen i diskussionen om den moraliska 
transformeringen.  
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dimhavet” står och blickar ut över ett upprört hav. I det sublima möts den 
lilla men centrala människan, och en storslagen och dramatiskt natur som 
liksom ter sig överväldigande och omslutande. 

En sublim upplevelse kan vara en omskakande och nästintill andlig upp-
levelse av världens storhet. Denna naturupplevelse har hyllats av romanti-
ken såsom intellektets stora möjligheter att ana, om än inte helt förstå, värl-
den och intellektets storslagna natur, berättar Murdoch (1997, s. 208-209, 
212-215). Den ger upphov till en känsla av obehag och av frustration över 
oförmågan att fullt ut förstå, men inte bara det: En samtidig känsla av upp-
rymdhet kan infinna sig, över att intellektet trots allt kan sträcka sig längre 
än vad som troddes vara möjligt. Individen kan inte hjälpa att fascineras 
över att hon fått en glimt eller en förnimmelse av den storhet som naturen 
och det egna förnuftet är.  

Murdoch har dock invändningar mot detta sätt att förstå det sublima. 
Hon föreslår ett alternativ hon anser vara mer realistiskt (1997, s. 215-220). 
Det transformerande i upplevelsen handlar i hennes perspektiv inte om in-
sikten i det mänskliga intellektets överlägsenhet eller naturens universella 
aspekter. Det är den naturliga världens överflöd och ständiga aspekt av 
skillnad som är upprörande och den förändrar individens bild av sig själv. 
Den sublima upplevelsen förändrar individens förståelse av sig själv och om-
världen, men med en ny innebörd, då människans existentiella bräcklighet 
är kärnan i insikten (Laverty 2007, s. 91-98, Roberts 2010, s. 119-121, 
Rowe 2002, s. 157). Murdoch skriver att kärnan i både konst och det mo-
raliska är en form av kärlek:  

Art and morals are … one. Their essence is the same. The essence of both of 
them is love. Love is the perception of individuals. Love is the extremely dif-
ficult realisation that something other than oneself is real. Love, and so arts 
and morals, is the discovery of reality. What stuns us into a realisation of our 
supersensible destiny is not, as Kant imagined, the formlessness of nature, 
but rather its unutterable particularity; and most particular and individual 
of all natural things is the mind of man.  (Murdoch 1997, s. 215)  

I Murdochs tänkande är konst och moral inte två skilda ting. Båda har det 
gemensamt att de håller en ödmjukhet inför verklighetens pluralitet och att 
individens uppmärksamhet riktas mot världen på ett sätt som är transfor-
merande.  

Konsten och litteraturen kan utmana individen till imagination, den verk-
lighetstrogna föreställningsförmågan. I den sublima upplevelsen sker det ge-
nom att hon chockas eller utmanas till en omorientering av fokus och till 
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att försöka föreställa sig något som inte ligger inom ramen för den egna 
erfarenheten. Tragedin utgör ett återkommande exempel på detta: ”A great 
tragedy leaves us in eternal doubt. It is the form of art where the exercise of 
love is most like its exercise in morals” skriver Murdoch (1997, s. 219). 
Tragedin ger oss inte alla svar. Den lämnar oss i ovisshet. Därmed avslöjar 
den även något om existensen som människan vanligtvis har svårt att se 
eller som hon undviker då det ger egot en törn. Rowe (2002) skriver om 
Murdochs förståelse av upplevelsen av konst på ett liknande sätt:  

… it is a moment of clarified vision and of freedom from the cloaking devices 
of the ego and the obsessive pull of the mechanical instincts within the psy-
che. Such sudden revelations are quite rare, however; the ego, for the most 
part, resists truth. (Rowe 2002, s. 156)    

Genom att upprätta en koppling mellan det moraliska och det estetiska gör 
Murdoch det alltså möjligt för en upplevelse av konst eller litteratur att vara 
en moraliskt transformerande upplevelse (jfr Simone Roberts 2010, s. 119-
121). 

Den fulländade förståelsen eller närheten som det sköna skapar är inte 
fullt ut möjlig. I vart möte, mellan text och läsare eller människor emellan, 
sker en konfrontation med skillnad som kan vara obehaglig och utmanande, 
spännande och inspirerande. Individen förnimmer den outsägliga individu-
alitet som var människa bär på och en oöverbrygglig distans mellan jaget 
och världen som hon måste förhålla sig till. Hon måste föreställa sig plura-
litet och skillnad.  

8.3 Betydelsen av den skönlitterära textens kvalitet 
Murdoch är noga med att påtala att skönlitteraturen inte nödvändigtvis är 
moraliskt uppbyggande, utan att den tvärtom ofta kan vara demorali-
serande. I denna del av kapitlet vill jag stanna kvar vid detta och utveckla 
villkoren för att läsupplevelsen ska kunna vara moraliskt uppbyggande.  

Som jag diskuterat i kapitel fem i avhandlingen så har skönlitteratur med 
kvalitet av fantasy, den verklighetsfrämmande föreställningsförmågan, vissa 
konsekvenser: Den riskerar den att bli en drömbild som inte speglar tillva-
rons komplexitet. Murdoch (1997 s. 292) skriver om denna litteratur: 
“Each in his own way produces a sort of ”dream necessity”. Neither 
grapples with reality: hence ”fantasy” not ”imagination”. Fantasy skapar 
inte engagemang och närvaro i berättelsen, istället skapar den ett allt större 
behov hos människor av en slags drömvärld, hävdar hon. Skönlitteraturen 
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kan vara moraliskt uppbyggande, men det kräver att den har en kvalitet av 
imagination.  

Enligt Murdoch finns en avgörande skillnad mellan det liv som levs och 
berättelsen om detta liv, och denna spänning påverkar litteraturens möjlig-
heter förändra individen som moralisk varelse. Narrativen om livet och det 
skönlitterära berättandet måste ha form, samtidigt som den levda erfaren-
heten inte har det (1997, s. 252-253, 2003, s. 105). Hon beskriver detta 
som litteraturens stora dilemma men även som dess största möjligheter att 
påverka människan på ett positivt sätt: 

Form is the temptation … whether in art or in life: to round off a situation, 
to sum up a character. But the difference is that art has got to have form, 
whereas life need not … all the contingency of the character must be re-
spected. Contingency must be defended for it is the essence of personality … 
A novel must be a house fit for free characters to live in; and to combine 
form with a respect for reality with all its odd contingent ways is the highest 
art of prose. (Murdoch 1997, s. 285-86. Kursiv i original)  

Litteraturen måste ständigt balansera mellan imagination, den föreställ-
ningsförmåga som har en relation till det levda livet och som har en form 
som tillåter livet, och fantasy, den föreställningsförmåga som låser sig fast 
vid privata narrativ. Mötet mellan en kontingent verklighet som skönlitte-
raturen gestaltar och litteraturens behov av form skapar här en diskrepans 
(Ruokonen 2008b). Jag menar dock, med stöd i citatet ovan, att konflikten 
mellan liv och berättande är nödvändig för att litteraturen ska kunna ha en 
kvalitet av imagination och för att den ska kunna visa människan något av 
tillvarons villkor. Om texten alltför tydligt fastslår en sanning kollapsar den 
i fantasy.  

Då den skönlitterära texten har kvalitet av imagination blir den aldrig 
fullkomlig eller fullständig till sin form. Den är snarare öppen för livet och 
för den som läser. ”The intelligent truthful creator must keep his material 
open enough, must keep, as it were, pulling it apart”, skriver Murdoch 
(2003, s. 98). Den kreativa konflikten mellan berättande, narrativitet eller 
skönlitteratur, och dess möjligheter att förändra, blir tydligt när Murdoch 
beskriver den grekiska tragedin. Hon har visserligen reservationer mot tra-
gedin och påpekar att det finns ”extremt” få välgjorda tragedier, och att 
tragedin likväl skulle kunna behandlas som bara ett välgjort verk bland an-
nan litteratur. Samtidigt skriver hon att genren rymmer en specifik klarhet 
på grund av en begränsad längd och ett kondenserat språk. Tragedin är den 
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punkt där litteraturen nästan bryter samman, men inte gör det, skriver Mur-
doch (2003, s. 116-117). 

Jag menar att vid den punkt där texten nästan kollapsar är spänningen 
mellan skönlitterärt berättandet och levt liv som mest intensiv och här fram-
träder även ramarna för skönlitteraturens förändrande potential tydligare. 
Här finns ett utrymme vari texten lämnar vissa saker osagda och det uppstår 
som en lucka eller ett tomt utrymme i berättelsen. Den ovan förda diskuss-
ionen tyder i min mening på att det är i detta utrymme som läsaren som 
mest tydligt kan fånga något undflyende. Detta undflyende har med existen-
sen att göra, nämligen vad Murdoch menar är dess karaktär av formlöshet.  

Den grekiska tragedin, och just dess komplexitet, har engagerat filosofin 
under lång tid (Honderich 2005, s. 922). Aristoteles menade att tragedin 
kan leda till en katharsis hos åskådaren, en slags rening eller förnyelse ge-
nom det känslomässiga och oftast sorgliga klimax som tragedin leder fram 
till (Halliwell 1995, s. 61-63, Easterling 2001, s. 333). Tragedin kan möta 
upp individen i de existentiella erfarenheter som hon möter i tillvarons 
gränssituationer: Macbeths slutliga insikt om att livet är en saga som ingen-
ting betyder, eller Othellos oförmåga att kämpa emot det listiga förtalet som 
gör honom blind för den hans käresta är exempel på detta.  

Murdoch lyfter främst fram hur tragedin som litterär form förmår be-
rätta om det svåra, såsom döden, lidandet eller ondskan: 

Tragedy is a paradoxical art because to succeed it must really upset us while 
exhibiting, but not as mere consolation, some orderly and comprehensive 
vista of evil and catastrophe. Death threatens the ego”s dream of eternal life 
and happiness and power. Tragedy, like religion, must break the ego, de-
stroying the illusory whole of the unified self. (Murdoch 2003, s. 104) 

Med detta citat vill jag visa på vad som närmast kan beskrivas som just ett 
slags katharsis genom litteraturen. Tragedin ”renar” individen från narrati-
ven om det egna livet och den egna identiteten, och ger henne en aning om 
den egentliga formlösheten. Den förändrar henne. Tragedin tvingar männi-
skan att se att tillvaron är icke-narrativ och det moraliska utan högre me-
ning. Att vara god är att vara god av ingen anledning alls skriver Murdoch 
(1997, s. 358)  

Murdoch skriver även att skönlitteratur har en viss självdistans, som om 
den har en medvetenhet om sina egna brister: ”… literature, but the other 
arts too, carries a built-in self-critical recognition of its incompleteness 
(1997, s. 240). Litteraturen är medveten om att den inte kan förklara allt 
och den försöker inte dölja det. Den skönlitterära berättelsens spänningar 
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och skavanker är alltså inte ett misslyckande som diskvalificerar den som 
potentiellt transformerande för individen. Snarare är det på grund av denna 
friktion, och möjligheten att lämna vissa saker osagda, som det är möjligt 
för henne att utforska olika möjligheter genom litteraturen och att föränd-
ras.  

Det resonemang jag fört innebär inte att skönlitteraturen självklart bidrar 
på ett positivt sätt till individens moraliska transformering. Föreställnings-
förmågan kan, som vi sett, även vara problematisk. Detta påtalar Murdoch 
med hjälp av begreppet fantasy. Hon ställer sig tveksam till skönlitteratur 
som är fantasy och som kommit till utifrån en författares specifika agenda. 
Läsningen kan då tänkas begränsas till vad som är möjligt inom ett visst 
perspektiv och som konsekvens finns det inte plats för pluralitet. Denna typ 
av litteratur riskerar att begränsa nyfikenhet inför omvärlden ytterligare - 
eftersom svaren redan tillhandahållits - och rikta fokus mot fastställda nar-
rativ som inte öppnar för fortsatt förändring. Dora i Klockan beskriver det 
som en befrielse då Gainsboroughs målning drar henne ur ”den trista dval-
liknande solipsismen” (Klockan 1960, s. 214) hon tidigare befunnit sig i. 
Plötsligt, då hon befriats från denna solipsism och hon inser att det finns 
mer och annat i världen, blir livet för henne mer intressant. 

Jag har argumenterat för att det i Murdochs tänkande finns en relation 
mellan den mänskliga narrativiteten och skönlitteraturens berättelser. Ge-
nom berättande aktiviteter formas den egna personen, men den kan även 
transformeras. Skönlitteraturen kan bidra till en transformerande process 
genom att kasta ljus på vissa svåra existentiella villkor som människan lever 
under och genom att erbjuda en plats för reflektion. Att läsa skönlitteratur 
kan utgöra ett tillfälle att pröva och tydliggöra de egna värderingarna ge-
nom att moraliska omdömen formuleras utifrån berättelsen och dess karak-
tärer, och den kan förändra individens förståelse av sig själv i världen. 

Murdoch uttrycker det som att skönlitteraturen kan lära människan nå-
got om verkligheten (1997, s. 353). Hon påtalar även i flera sammanhang 
att konst och litteratur inte är utbildning eller fostran (se t.ex. 1997, s. 218) 
även om den kan ha en god inverka. Jag uppfattar att vad litteraturen kan 
lära inte är en fråga om sakkunskap gällande exempelvis en historisk tids-
period. Snarare handlar det om en upplevelse av att släppa kontrollen och 
svepas med och en insikt i omöjligheten i att fullt ut kunna veta eller förstå 
en komplex tillvaro. Litteraturen, såsom livet, kan vara undflyende. Enkla 
förklaringar eller sagans tröstande slutord om mening och högre syften ute-
blir, men även i det säger den något om vad det är att leva. Jag menar att ur 
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Murdochs perspektiv innefattar den transformerande processen en viss in-
sikt i den egna otillräckligheten gällande möjligheten att fullt ut veta. Detta 
antyder även Cooper (2002, s. 361) då han skriver att unselfing är att avstå 
från anspråket på att som människa veta och kunna allt. Att ge upp narra-
tiven om självet som en mittpunkt och den egna personen som den som 
besitter kunskap, den som kan kontrollera och planera framtiden, är ett sätt 
att skifta perspektiven.  

En skönlitterär text är en plats där människan kan reflektera och granska 
de värden som historien håller och samtidigt även de egna förhållningssät-
ten. Kan jag hålla med om de värderingar karaktärerna ger uttryck för? Är 
det rimligt att en specifik händelse följer en annan? Protesterar jag genom 
att lämna romanen innan jag läst färdigt den? Litteraturen kan sägas utgöra 
en plats där det är tillåtet att prova på olika sätt att vara, olika perspektiv 
på tillvaron och olika handlingsalternativ. Samtidigt sker detta i en fiktiv 
sfär och kanske kan individen då känna sig mer fri att prova på sådant som 
hon kanske inte skulle pröva i verkliga livet? Murdoch (1997, s. 254) skriver 
att individen har en frihet att göra moraliska ställningstaganden vid läsning 
av skönlitteratur och att detta är ett av de stora nöjena med att läsa. Läsning 
kan innebära att tillfälligt iklä sig olika roller för att se hur de passar den 
egna personen.  

Denna typ av reflektioner och rollspelande begränsar sig dock inte till att 
vara ett nöje i läsningen. All kritisk moralisk reflektion tar sin början som 
ett mer vardagligt överväganden och ställningstagande menar Murdoch: 
”As a method of criticism such speculations may seem simple-minded and 
perhaps old-fashioned, but this is the natural beginning of criticism” (1997, 
s. 254). Reflektionen är viktig i det moraliska livet och de överväganden 
som kan göras i läsupplevelsen sträcker sig in i det individuella livet. Med 
denna diskussion vill jag visa att en skönlitterär text kan utgöra ett exempel 
på en plats för moralisk reflektion och en plats där de egna värderingarna 
kan utmanas, vilket även Widdows (2005, 127-128) noterat. Jag menar att 
prövandet av roller, övervägandet och reflektionen, som här exemplifieras 
genom läsning av skönlitteratur, visar på ett sätt på vilket individen kan 
förändras och transformeras.  

Med Murdoch har jag argumenterat för att den skönlitterära textens kva-
litet av imagination eller fantasy påverkar individens moraliska transforme-
ring på olika sätt. Hon betonar betydelsen av att läsupplevelsen har en re-
lation till den leva verkligheten (1997, s. 271). Enligt henne är det allra mest 
sanna vi kan säga om tillvaron att den överskrider vår förståelse. Skönlitte-
raturen kan ge utryck för detta genom att erbjuda en form som är öppen 
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och inte innesluter berättelsen i ett begränsande perspektiv. Texten inte en-
hetlig utan bräcklig, eller till och med trasig. Allt är inte bestämt och klart. 
Men det är just däri som litteraturens potential att bidra till moralisk trans-
formering ligger.  

8.4 Sammanfattning 
I detta kapitel har jag utvecklat förståelsen av hur en moralisk förändrings-
process kan ske vid läsning av skönlitteratur. Jag har visat att skönlitteratur 
kan bidra till individens moraliska förändring givet att läsupplevelsen är en 
upplevelse av unselfing och att litteraturen har kvalitet av imagination sna-
rare än fantasy. Med stöd i Murdoch har jag kunnat argumentera för att 
konst och litteratur inte bara är förströelse eller underhållning. En läsupp-
levelse kan vara moraliskt transformerande. 

Med inspiration från Blanchot (1985) har jag problematiserat vad en 
läsupplevelse är genom att beskriva den som ett ”läsningens rum”. Denna 
metafor aktualiserar relationen mellan text och läsare i en läsupplevelse. 
Murdoch och Blanchot betonar olika aspekter av denna upplevelse menar 
jag. För Blanchot har läsaren en stor makt att så att säga ta över läsningen, 
men det är en makt hon måste avsäga sig för att kunna gå in i en genuin 
relation med texten och ha en läsupplevelse. Murdoch belyser den betydelse 
som texten och dess kvalitet har för vad läsningen blir. Relationen mellan 
text och läsare har diskuterats utan att jag slutgiltigt fastslagit hur den ser 
ut. Det är fråga om en relation där inflytande över upplevelsen kan förhand-
las och relationen kan förändras. Genom ”läsningens rum” önskar jag även 
betona att läsning av skönlitteratur inte handlar om läsaren eller om texten. 
Snarare handlar läsningen om en relation av delad nyfikenhet och en fasci-
nation över de glädjeämnen och möjligheter som kan rymmas i litteraturen. 

Läsning kan vara lustfyllt och avkopplande och det kan fånga uppmärk-
samheten så till den grad att individen glömmer sig själv för en stund. Det 
kan även vara spännande och upprörande. Murdoch beskriver upplevelsen 
av konst och litteratur som det sköna och det sublima och ringar därmed in 
en komplex upplevelse som håller både njutning och utmaning. Jag har ar-
gumenterat för att läsningen riktar individen från det egocentriska och mot 
den fiktiva berättelsen och en värld av pluralitet: ”We surrender ourselves 
to its authority with a love which is unpossessive and unselfish”, skriver 
hon (1997, s. 372. Kursiv i original) om konsten och litteraturen. Genom 
att läsa och att engagera sig i läsningen kan individen erfara vad osjälviskhet 
och självförglömmande är och således bidrar läsupplevelsen till dennes mo-
raliska transformering.  
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Läsupplevelsens möjligheter att förändra individen som moralisk varelse 
är inte självklar. Det räcker inte att så att säga bara ta upp en roman och 
läsa. Med Murdoch blir läsningen transformerande först då individen är 
villig att ge upp kontrollen och svepas med i berättelsen. Vidare visar hon 
även att den skönlitterära textens kvalitet är avgörande i detta sammanhang 
och att imagination, den verklighetstrogna föreställningsförmågan, bör 
rymmas i texten. I kapitlet har jag vidare utvecklat hur litteraturen, då den 
innehåller imagination, har en form som kan möjliggöra för individen att 
förnimma, eller att reflektera över, vad livet håller på ett sätt som ger ut-
rymme för det ofärdiga och för pluralitet. Därmed bidrar litteraturen till 
hennes moraliska förändring. Det är alltså inte bara är själva läsningen - att 
läsa - som är betydelsefullt för den moraliska transformeringen. Även vilka 
texter som läses gör en skillnad för litteraturens möjlighet att bidra till något 
gott. 

 
 
 
 
 
 

  



ANNA-LOVA OLSSON Strävan mot Unselfing  147
  

KAPITEL NIO 

Avslutande reflektioner  
Avhandlingens argumentation har stegvis byggts upp i fyra teser med stöd 
av valda texter av Iris Murdoch. I detta avslutande kapitel kommer jag in-
ledningsvis att kort sammanfatta denna argumentation. Jag går sedan vi-
dare till att reflektera över betydelsen av Murdochs tänkande för pedago-
gisk filosofisk förståelse av bildningens moraliska dimensioner och den be-
tydelse läsningen av skönlitteratur har i bildningsprocesser. Om Murdochs 
tankar om skönlitteratur och moralisk transformering tas på allvar vad 
skulle det kunna betyda för bildningen?  

9.1 Sammanfattning av avhandlingens argumentation 
Avhandlingen är en pedagogisk filosofisk studie om moralisk transforme-
ring såsom den beskrivs i texter av Murdoch. Studien har sin grund i mitt 
intresse för bildning och de moraliska dimensionerna av bildningsproces-
serna. Jag har utgått från idén att bildning är en del av pedagogiken som 
har ett moraliskt syfte: ”Bildningen gör människan till en kulturvarelse, me-
dan utbildning gör henne till en vetande varelse” skriver Peter Kemp (2005, 
s. 145). Med hjälp av Murdochs författarskap har jag sedan utvecklat detta 
tema i avhandlingen.  

Syftet med avhandlingen har varit att fördjupa förståelsen av vad Mur-
doch kallar ”moralisk transformering”. Jag har uppfyllt detta syfte genom 
att utveckla fyra teser som sammantaget presenterar en fördjupad bild av 
vad en moralisk utveckling är. Med stöd i texter av Murdoch har jag argu-
menterat för att transformeringens förutsättning, och samtidigt dess strä-
van, är en ökad sensibilitet inför omvärlden och en realistisk förståelse av 
denna värld och den egna personen. Att förändras som moralisk varelse in-
nebär att utveckla denna sensibilitet inför en tillvaro av överflöd och vad 
den har att erbjuda. Jag har visat att imagination, attention och unselfing 
är viktiga i processen. Individen riktas då mot omvärlden, öppnar sig för 
dess inflytande och använder sin föreställningsförmåga för att nå en mer 
realistisk förståelse.  

En bärande tanke hos Murdoch är att det moraliska är nära knutet till 
att vara både osjälvisk och realistisk. En moralisk individ är någon som kan 
släppa taget om egocentricitet och som inser att de personliga narrativen 
om livet och tillvaron inte är en existentiell sanning, utan att det finns 
många sätt att berätta om livet. Hon är en individ som kan se världen lite 
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mer realistiskt, som den är då den slöja egot lägger över hennes ögon löses 
upp. Det innebär dock inte att en moralisk individ är en som har kunskap 
om en objektiv verklighet. Hon är någon som anstränger sig för att inte låta 
egocentricitet begränsa hennes perspektiv och hon försöker inta andras per-
spektiv på tillvaron. Den moraliska individen har utvecklat en noggrann 
uppmärksamhet som riktas mot omgivningen och hon använder sin före-
ställningsförmåga för att söka förstå denna omgivning (Jfr Mole 2006). 

Verkligheten, så som Murdoch beskriver den, är en värld av överflöd, av 
pluralitet och skillnad. Egocentricitet och självcentrering är något som be-
gränsar individen och som cementerar värderingar och förgivettaganden. 
”… personal fantasy: the tissue of self-aggrandising and consoling wishes 
and dreams which prevents one from seeing what is there outside one”, 
skriver Murdoch (1997, s. 348). För att transformeras och utvecklas mora-
liskt blir det då en nödvändighet att som individ släppa taget om det ego-
centriska och att uppmärksamma en värld som är större än egot. Männi-
skans moraliska utveckling kräver att hon öppnar sig för olika sätt att förstå 
världen och att agera i den. Den moraliska transformeringen leder till en allt 
större sensibilitet, en ökad närvaro i relationer (Jfr Laverty 2007). Detta 
kallar Murdoch för unselfing, en process vari individen lär sig att se och 
respektera andra,”a process of unselfing wherein [one] learns to see, and 
cherish, and respect, what is not himself” (2003, s. 17). Att uppnå ett till-
stånd av unselfing är svårt, och kanske till och med omöjligt, men det inne-
bär att individen kan se och uppleva verkligheten som just en verklighet av 
pluralitet, och det är vad Murdoch menar med realism.     

Unselfing, har jag argumenterat, är ett moraliskt tillstånd som känne-
tecknas av frånvaro av självupptagenhet och egocentricitet. Uppmärksam-
heten riktas mot världen och det i sin tur möjliggör närvaro och engage-
mang i en relation. Kritiker har påtalat att begreppet överanvänts i recept-
ioner av Murdochs tänkande, och att hon själv faktiskt använde det mycket 
sparsamt (Milligan 2010, s. 174). Jag menar att unselfing är ett kärnfullt 
begrepp som fångar in vad moralisk förändring är, och Murdoch menat att 
detta tillstånd är ytterst eftersträvansvärt. Uttrycket är ett verb (-ing), ett 
görande och en aktivitet som fortgår. Samtidigt beskrivs det även som ett 
tillstånd av osjälviskhet och realism. Formuleringen väver samman den 
transformerande processen och det individen strävar mot. Unselfing påmin-
ner om att vara en moralisk människa kräver en ständig förändring som 
sker i ett nära samspel med världen. Det påminner även om att det är en 
komplex process som innebär en kvalitativ förändring av hela människan, 
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som tänkande och kännande varelse. Heather Widdows (2005) skriver om 
detta:  

For Murdoch, then, moral progress is the continual and gradual change of 
our whole being and outlook, the way we consider ourselves, the world and 
others… (Widdows 2005, s. 109) 

 En moralisk transformering blir med Murdoch en strävan och en process, 
snarare än ett givet mål att anlända vid, och det ger unselfing uttryck för 
menar jag.  

Vidare har jag i avhandlingen konkretiserat förståelsen av vad den mo-
raliska transformeringen är genom att visa hur processen kan ske vid läsning 
av skönlitteratur. Konst och litteratur kan enligt Murdoch stödja den mo-
raliska förändringen. Konsten, litteraturen och det moraliska livet är sam-
manlänkade menar hon: 

Art and morals are … one. Their essence is the same. The essence of both of 
them is love. Love is the perception of individuals. Love is the extremely dif-
ficult realisation that something other than oneself is real. Love, and so arts 
and morals, is the discovery of reality. What stuns us into a realisation of our 
supersensible destiny is not, as Kant imagined, the formlessness of nature, 
but rather its unutterable particularity; and most particular and individual 
of all natural things is the mind of man. (Murdoch 1997, s. 215)  

Konsten och det moraliska livet har samma essens eller väsen, skriver hon 
här. Båda har de gemensamt att de innebär ett slags upptäckande av verk-
ligheten, dess pluralitet och överflöd, och att även individens förståelse av 
sig själv kan förändras på denna upptäcktsfärd. Det kan vara en rafflande 
och även smärtsam insikt om att den egna personen inte är det enda sanna, 
och att det finns en hel värld av andra konkreta individer och andra sätt att 
vara och tänka.  

Jag har i avhandlingen kommit till slutsatsen att läsupplevelsen kan vara 
unselfing, men för att det ska vara möjligt krävs att den skönlitterära texten 
har en kvalitet av imagination. Det innebär att texten har en relation till 
verkligheten. Texten inte enhetlig, utan bräcklig eller till och med trasig. 
Den tillåter livet att strömma in och ut ur texten, som Murdoch (2003, s. 
96) uttrycker det. Allt i berättelsen är inte bestämt eller färdigt, och därige-
nom öppnar den för läsarens deltagande. Läsning är ett sätt att utforska och 
reflektera över erfarenheter eller dilemman som upptar tanken, men på ett 
öppet sätt och utan egocentriska motiv. Läsupplevelsen kan förändra före-
ställningsförmågan och uppmärksamheten och få individen att glömma sig 
själv för en stund. Skönlitteratur och skönlitterärt berättande är ett sätt att 
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förstå tillvaron, och därmed nå en ökad realism menar Murdoch (1997, s. 
353). Därmed, menar jag, kan läsupplevelsen stödja individens moraliska 
transformering. 

Inledningsvis i avhandlingen har jag konstaterat att bildningens plats 
inom pedagogiken som disciplin inte är en självklarhet. Det är ett laddat 
begrepp som riskerar att förknippas med elitistisk förfining eller en egocent-
risk resa mot ett allt större ansamlande av vetande. Min uppfattning är att 
bildning är ett begrepp som pedagogiken behöver eftersom det ringar in 
moraliska aspekter av en pedagogisk process som överskrider ämneskun-
skaper, men att bildningen behöver ges en större inramning än den enskilda 
individens egen bildningsresa (jfr Kemp 2005, LØvlie  & Standish 2002, 
Jonsson 2007, von Wright 2007). I avhandlingens fyra teser har jag visat 
att det med hjälp av Murdochs idéer är möjligt att utveckla förståelsen av 
individens möjlighet att bilda sig själv utan att bildning förstås som ett ego-
centriskt projekt. Moralisk förändring är komplex och djupgående och det 
innebär att sträva mot en ökad närvaro i relationerna med omvärlden - att 
sträva mot unselfing.  

9.2 Att våga unselfing   
I sitt sista stora verk Metaphysics as a Guide to Morals (2003) ger Murdoch 
uttryck för en oro över en eskalerande takt i samhällsutvecklingen och över 
att det finns allt färre utrymmen där människor kan komma till ro. Den inre 
stillheten är viktig för den moraliska utvecklingen och hon föreslår meditat-
ion och stillhet för elever i skolan:  

Teach meditation in schools. Some understanding of, and taste for, exercise 
in detachment and quietness, the sense of another level, and another place, a 
larger space, might thus be acquired for life. Simply sitting quietly and calmly 
can be doing something good; subduing unkind and frenzied thoughts cer-
tainly is. Morality, as the ability or attempt to be good, rests upon deep areas 
of sensibility and creative imagination, upon removal from one state of mind 
to another, upon shifts of attachments, upon love and respect for the contin-
gent details of the world. (Murdoch 2003, s. 337)  

Murdoch föreslår meditation som ett sätt att tysta de malande tankarna och 
stänga ute världens brus för att komma i kontakt med receptivitet och sen-
sitivitet inför världen. Unselfing kräver en noggrann och riktad uppmärk-
samhet och det kräver ett mod som kanske går att finna i tystnaden (jfr 
Milligan 2010, Olsson 2012)?   



ANNA-LOVA OLSSON Strävan mot Unselfing  151
  

Att följa Murdochs tankegång innebär att den moraliska transforme-
ringen förutsätter en individ som kan, törs, orkar eller längtar efter att för-
ändras, vara sårbar och beroende av andra. Att möta något nytt med öp-
penhet och intresse är en förutsättning för att moralisk förändring skall 
kunna ske och det är samtidigt transformeringens målsättning. Det finns 
gemensamma punkter mellan den kreativa mimesis och Murdochs betoning 
på nödvändigheten i att så att säga lägga sig själv i en annans händer och 
utsätta sig för något nytt; för unselfing och moralisk utveckling. Kreativ 
mimesis är en dialektik mellan de narrativ som byggts upp över tid och med 
erfarenhet, mötet med någon annans berättelser och den refiguration där 
något nytt kan skapas (Kemp 2005, s. 173-175). Mimesis II är att ”utsätta 
sig för en text” som Ricoeur uttrycker det (1993, s. 155), och det innebär 
att som individ stå i öppenhet och sårbarhet. För att föreställa sig och förstå 
en annans berättelse måste hon lyssna uppmärksamt och följa med i berät-
telsen från början till slut. Om hon inte förmår, törs eller vill lyssna till den 
andres berättelse, om hon så att säga inte tar den utmaningen, då saknas 
det kreativa element som gör prefigurationen (mimesis I) - narrativitetens 
grund i den levda erfarenheten, till en konfiguration (mimesis III) med nya 
möjligheter till handling.  

Det konstaterande jag just gjort; att det öppna mötet är en viktig förut-
sättning för bildning väcker frågor hos mig. Är utmaningen alltid något 
gott? Kan det finnas en risk att unselfing inte sker om utmaningen blir allt-
för stor och tung? En möjlig konsekvens av en utmaning är att individen 
drar sig tillbaka och skyr situationen. En alltför stor betoning på utmaning 
och förändring kan möjligtvis påverka individens självförståelse negativt 
och så att säga nagga på hennes självkänsla, vilket inte önskvärt. Jag menar 
att om pedagogiken som disciplin kräver av en individ att hon lägger sig 
själv i en annans händer måste detta ske med ett samtidigt välkomnande 
och uppmärksammande av den unika individen.  

I Murdochs texter har jag funnit en rörelse som kan beskrivas som en 
dialektik av att våga släppa taget och följa med en annan, och av våga möta 
en kreativ utmaning som bryter den individuella erfarenheten mot en annan, 
som sätter tanken i rörelse och flyttar gränserna. Murdoch påminner oss 
om att en upplevelse kan hålla aspekter av harmoni och samstämmighet 
som gör det möjligt för individen att våga steget, men att det även samtidigt 
alltid finns en aspekt av det svåra och till och med det meningslösa. Precis 
som i livet. Om en upplevelse så att säga faller över i det ena eller det andra 
riskerar dess bildande potential att minska. För Murdoch är unselfing något 
positivt och moraliskt önskvärt. Jag har beskrivit det som ett tillstånd av 
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närvaro och engagemang i en relation. Men jag menar att för att unselfing, 
som tillstånd av moralisk transformering, ska kunna ske behövs dialektiken 
mellan utmaning, avslappning och njutning. För att en situation som utma-
nar inte ska bli tvingande, eller för att den inte ska få individen att skygga 
tillbaka och värja sig, behöver den även se individen och välkomna henne.  

Utmaningen må vara viktig, men Murdoch visar även att stillhet och tid 
för eftertanke är del av en bildande process. I min mening kan en ständig 
utmaning även motverka den minst lika viktiga stunden av att våga släppa 
på kontrollen och därmed göra det mindre troligt att bildande processer 
sker. Den kan innebära att individen förlorar kontakten med sig själv och 
med den egna riktningen i livet. I min mening är det inte vad pedagogik 
handlar om. Att kunna vila i intima relationer som jag kan berätta om som 
meningsfulla och att finna trygghet i vetskapen om att det är gott nog, kan 
även det vara en viktig aspekt av en människas bildning.  

9.2.1 Rum för föreställningsförmågan och uppmärksamheten! 
Avhandlingens teser har gjort det tydligt att föreställningsförmågans kvali-
tet och uppmärksamhetens riktning är viktiga för huruvida en upplevelse är 
moraliskt transformerande eller ej och jag önskar nu fortsättningsvis reflek-
tera över betydelsen av dessa två fenomen för att unselfing, som en positiv 
moralisk förändring, ska kunna ske. Dessa fenomen är komplexa och de 
behöver en viss plats och ett visst utrymme för att kunna utvecklas vilket är 
något som pedagogiken som disciplin bör vara medveten om.    

Attention, den uppmärksamhet som har riktning mot världen och det 
goda, kan inte kontrolleras alltför starkt påpekar Murdoch. Då riskerar den 
att koncentreras till den egna prestationen snarare än exempelvis det språk-
liga hantverket i en skönlitterär text. Den riskerar att bli egocentrisk och 
fantasy. Det krävs alltså mer än att koncentrationen av ren vilja fokuseras 
på ett specifikt objekt eller att exempelvis en elev anvisas till en specifik plats 
eller stilistiskt drag i en text. Efter en undersökning av Weils och Murdochs 
tankar om uppmärksamhet drar Lewin (2014) en slutsats jag ställer mig 
bakom. Pedagogens uppgift inom dess institutionella ramar är att leda upp-
märksamheten mot världen snarare än mot elevens ego:  

The task of educators is surely to call attention to the world, and thereby to 
attention itself. In essence attention involves looking at – or better, being 
with – the other, whether that other is the object of educational enquiry or 
the student herself. (Lewin 2014, s. 367)  



ANNA-LOVA OLSSON Strävan mot Unselfing  153
  

Lewins fångar en viktig problematik som uppstår då uppmärksamheten förs 
in i en pedagogisk praktik som till stor del handlar om att just leda eller 
anvisa elever i en viss riktning (jmf O´Donnell 2015). Uppmärksamheten 
aldrig kan tvingas i en specifik riktning men samtidigt är dess riktning av 
största vikt för individens möjlighet att röra sig mot ett mer ärligt sätt att 
förstå världen. Att främja bildning kan således handla om att erbjuda situ-
ationer som väcker en genuin nyfikenhet inför något i världen – inför exem-
pelvis en skönlitterär berättelse, inför form, stilistik och innehåll - snarare 
än att anvisa henne mot önskvärda värderingar eller specifika kunskaper 
som materialet antas hålla. Därigenom kan individens uppmärksamhet rik-
tas mot världens alla små och stora detaljer, snarare än mot den egna per-
sonen och den egna prestationen.  

I avhandlingen har jag visat att en läsupplevelse av skönlitteratur kan 
vara en plats där uppmärksamheten har utrymme att vandra utan att styras 
alltför hårt. Det beror till stor del på att läsningen på ett lustfyllt sätt kan få 
individen att glömma sig själv för en stund, fantisera, släppa kontrollen och 
följa med i berättelsen. Litteraturen kan vara en välkomnande plats som 
håller både lust, glädje och utmaning. Läsning kan kultivera attention då 
individens intresse och föreställningsförmåga väcks och då hon för en stund 
kan gå upp i berättelsen så till den grad att hon glömmer sig själv. Det krävs 
att läsaren kan gå in i vad jag kallat ”läsningens rum”46. För Murdoch 
räcker det dock inte att bara plocka upp en roman och läsa. Hon ställer 
vissa krav på en skönlitterär text och dessa krav berättar något om vad som 
krävs av en text, men även en situation, som främjar bildning. 

Shakespeare, Dickens, Dostojevskij, och fler herrar som ofta nämns i 
klassiska kanondiskussioner, är exempel på rekommendationer på litteratur 
som Murdoch ger och som enligt henne har en god inverkan på individen. 
Hon lyfter ofta fram litteratur som har en förankring i realistiska litterära 
traditioner och som har fokus på hur den sociala och kulturella verkligheten 
påverkar individen. Jag menar inte nödvändigtvis att det är just dessa för-
fattarskap som människor bör läsa. Inte heller är min poäng att exempelvis 
socialrealistisk litteratur har större potential att förändra individen i en mo-
raliskt önskvärd riktning. Jag vill snarare se det som att de exempel Mur-
doch ger representerar skönlitterära texter som har vissa gemensamma ka-
raktäristiska. Författandet är ett noggrant hantverk som kan belyser djupa 
frågor av existentiell natur och samtidigt gestalta ett individuellt livsöde. 
Romanerna har den särskilda form och öppenhet som tillåter läsaren att 

                                                      
46 Se kapitel 8 för denna diskussion.  
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vara kreativ och engagerad i berättelsen. För att litteraturen ska kunna bi-
dra till bildning krävs att den har en komplexitet och att den inte är endi-
mensionell. Att den kan berätta en berättelse och samtidigt lämna utrymme 
till läsaren. En text som skriver läsaren på näsan, där allt är ordnat och 
budskap tydligt riskerar att uppmuntra fantasy - en tilltro till de säkra sva-
ren och till individen som möjlig bärare av dessa.  

Olika texter håller olika möjligheter att öppna för bildande processer, 
och jag har tidigare argumenterat att det till stor del är en fråga om vilket 
utrymme texten lämnar till läsarens föreställningsförmåga. För att föreställ-
ningsförmågan ska kunna växa och bli imagination, den föreställningsför-
måga som har en relation till omvärlden, krävs att den skönlitterära texten 
har ett utrymme där allt inte är tillrättalagt, där det ofärdiga och livets ore-
gelbundenhet kan få finnas. Murdoch skriver:  

[The novel] has most obviously an open texture, the porous and cracked 
quality … The object is as it were full of holes through which it communi-
cates with life, and life flows in and out of it. This openness is compatible 
with elaborate form. The thing is open in the sense that it looks towards life 
and life looks back.  We ask ourselves, would it be like that? (Murdoch 2003, 
s. 96) 

I citatet talar Murdoch om skönlitteratur, men jag menar att diskussionen 
går att överföra till att gälla även andra rum och upplevelser som främjar 
bildning. Genom det rum som läsning är kan livet strömma in och ut, och 
uppmärksamheten kan lockas i olika riktningar. Imagination välkomnar 
och bekräftar den andra parten som i detta fall är läsaren och då texten har 
denna kvalitet öppnar den i högre grad för individens egen kreativitet och 
deltagande i berättelsen. Jag drar slutsatsen att läsning kan vara ett rum som 
förmår både utmana och välkomna en läsare och att läsningen därmed kan 
vara en bildande aktivitet. Jag menar även att litteraturen kan ses som ett 
exempel på en aktivitet bland många som kan främja bildning genom att 
kan ge individen det utrymme hon behöver för att våga och orka utma-
ningar och förändringar. 

Med stöd i Murdoch slår denna avhandling ett slag för skönlitteraturen 
genom att visa hur det går att förstå läsupplevelsen vid läsning av skönlitte-
ratur som något som kan förändra individen och som en plats där föreställ-
ningsförmågan och uppmärksamheten har ett visst utrymme och en viss fri-
het. Läsning kan vara avkopplande förströelse men det kan även bidra till 
läsarens moraliska bildning. En kreativ mimetisk process är dock alltid en 
dialektik mellan flera aspekter och mimesis III, prefigurationen, visar att det 
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är först i en stund av distans och kritisk reflektion som individen tillägnar 
sig upplevelsen och gör den personligt betydelsefull. Då hon relaterar en 
berättelse till de egna narrativen och reflekterar över vad den kan betyda 
för henne som människa får den en konkret betydelse i livet och blir till 
något nytt som berättar både om mig som individ och om det möte som ägt 
rum (Kemp 2005, s. 175). Det betyder dels att en plats där föreställnings-
förmågan ges rum är viktig för att den mimetiska processen ska vara kreativ 
och personligt betydelsefull, men även att det är först då individen tillägnat 
sig ett narrativ och nya sätt att förstå framtiden som vi kan tala om att en 
bildningsprocess skett. Från detta perspektiv är det möjligtvis lämpligare att 
tala om läsupplevelsen som del av en bildande process som, likt Murdoch 
påtalar, alltid har en relation till det egna livet och den sociala sfären.  

Inledningsvis i avhandlingen har jag tagit upp en central bildningsfråga 
som återkommer inom pedagogik som vetenskap, nämligen den om relat-
ionen mellan individ och omvärld.  Föreliggande studie ger ett bidrag till 
denna diskussion genom att med Murdoch, och fenomen som attention och 
imagination, visa på ett möjligt sätt att se på denna relation. Det är ett per-
spektiv som betonar individualitet men även betydelsen av en finstämd ba-
lans mellan det individuella och det gemensamma, mellan hemmahörandet 
och nödvändighet av att finna modet att utsätta sig för något nytt. För att 
formulera det med avhandlingens grundläggande pedagogiska perspektiv: I 
en kreativ mimetisk process är det centralt att det finns en balans mellan de 
tre aspekterna prefiguration, konfiguration och refiguration. I denna avslu-
tande reflektion har jag speciellt velat lyfta betydelsen av att för en stund 
släppa kontrollen över en situation och att följa med i en berättelse, vilket 
ligger nära vad konfigurationen i mimesis II är.  

Utgångspunkten för denna avhandling är att bildning och utbildning har 
moraliska dimensioner och att de därför inte kan vara utan en moralisk 
vision (Kemp 2005, s.151). De fenomen som lyfts fram i studien, attention, 
imagination och unselfing, pekar tydligt mot att bildning är en kontinuerlig 
process av att upptäcka världen och en process som förändras och revideras 
i relationer med andra. Det innebär även att ta på allvar att individen behö-
ver ett visst utrymme där föreställningsförmågan kan stimuleras, och där 
uppmärksamheten kan finna nya och oväntade vägar. Att följa Murdochs 
tankegång innebär att bildning är ett ansvar som var människa för sig måste 
ta ställning till och att pedagogikens uppgift inte är att bilda människor, så 
mycket som det är att väcka intresse för bildning och växande. Pedagogi-
kens uppgift är att skapa och möjliggöra rum där det är möjligt för en män-
niska att bilda sig moraliskt, och upplevelser som främjar bildning. Är det 
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möjligt att beskriva bildning som moralisk vision och bildningsprocesser 
som obestämbara och i ständig förändring? Om vi tar Murdochs tankar på 
allvar innebär det att något måste offras: Vad som kommer att bli resultatet 
av en bildande process blir svårt att förutsäga på förhand och kontroll och 
styrande måste till viss del offras till förmån för fantasi, utmaning och mot-
stånd. En moralisk transformering är en strävan och en riktning snarare än 
ett givet mål.  

Murdoch (2003, s. 342-348, se även Larson 2009) skriver att den kärlek 
som ej känner ägandebegär är sällsynt och dyrbar, och att den kan öppna 
dörren för en ny upplevelse av en större värld. Vi måste ge andra varelser i 
världen kärlek, i bemärkelsen att vi måste låta dem vara som de är och ge 
dem plats att vara kreativa, att reflektera och att ifrågasätta. Kanske skulle 
Murdoch ha sagt att pedagogik handlar om att väcka en kärlek till världen, 
då hon skriver:  

What is needful is inner space, in which other things can lodge and move and 
be considered; we withdraw ourselves and let other things be. Any artist or 
thinker will appreciate this picture of inner space … We might think here of 
spatio-temporial rhythm; a good person might be recognized by his rhythm. 
An obsessed egoist, almost everyone sometimes, destroys the space and air 
around him and is uncomfortable to be with. We have a sense of the ”space” 
of others. An unselfish person enlarges the space and the world, we are 
calmed and composed by his presence. Sages in deep meditation are said 
sometimes to become invisible because of the absence of that cloud of anx-
ious selfish obsession with surrounds most of us. (Let us hope they edify.) 
(Murdoch 2003, s. 347) 

Låt oss hoppas att de vise männen utvecklas – eller bildas – genom meditat-
ionen skriver Murdoch i citatet ovan. En moralisk människa är någon som 
vet och som respekterar att varje individ behöver ett eget ”helgat” utrymme 
där hon kan få låta saker och ting vara som de är, och att det är ett utrymme 
måste vårdas. På en plats där allt inte genast behöver verbaliseras, analyse-
ras och förbättras är det lättare att vara närvarande och inkännande i stun-
den och det är en värdefull moralisk kvalitet. Min slutsats i denna avhand-
ling är att moralisk transformering sällan är en rak väg mot ökad vishet. 
Snarare är det en kamp och en strävan, och den kan resultera i en förändring 
av individen som är god.  
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English summary 
This dissertation is a study within the field of philosophy of education. It 
enquires into the Irish-British philosopher and novelist Iris Murdoch (1919-
1999) and her ideas about a moral transformation that entails becoming a 
less egocentric person. In an interview conducted in 1988 by B. S Heusel, 
Murdoch states:    

The human task is to become unselfish, to unself (Heusel 2003, p. 200) 

In Murdoch”s thinking, moral life with others is dependent on qualities re-
lating to an individual”s inner life, such as imagination and attention. Moral 
transformation is a matter of changing one”s desires and needs and of de-
veloping a deep humility and respect towards each unique detail of the 
world. This involves a profound transformation of the self towards increas-
ing unselfishness and a more realistic understanding of life and oneself (Al-
toft 2008, p. 43-66, Antonaccio 2000, p. 107-111, Hallberg 2011, p. 42, 
Mole 2006, p. 81).  

The study takes its point of departure in my interest in the formation of 
the individual, which I understand to be a creative mimetic process (Kemp 
2006), and in the moral dimensions of this formation. I am interested in 
what makes individual formation possible and how the moral dimensions 
of the process can be understood. Also, I take an interest in how reading 
fictional literature can support formation. Murdoch calls the moral devel-
opment of individuals “moral transformation” and her specific understand-
ing is the focal point of the study. It is a process in which the individual”s 
attention is directed from the ego and towards the surrounding world; from 
solipsism towards a social life with others. Murdoch also holds that art and 
literature can support and aid moral transformation. For example, literature 
can provide insights into existential issues, and the experience of art and 
literature can direct us beyond the ego to a more holistic view of life.    

The focus in this study is on Murdoch”s ideas about moral transfor-
mation as a striving towards realism and unselfishness. The research centres 
on Murdoch”s ideas as they are presented in her philosophical and fictional 
texts. Although the emphasis is on selected philosophical works, some of 
her novels are also used to illustrate her arguments, question and challenge 
them.  

Education consists of socialisation, formalised education through school-
ing and formation. In its widest sense it represents a free education that is 
not bound to educational institutions but that can take place anywhere and 
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have different forms, such as music, literature or nature (LØvlie & Standish 
2002, von Wright 2007). Peter Kemp (2006) holds that the formation of 
individuals occurs within relations that are formative, which implies that 
individuals are exposed to change and the influence of others in the process. 
Therefore, we have a moral responsibility in our relationships with others 
and there is a moral dimension to the formative process. As Lars LØvlie & 
Paul Standish (2002, p. 320) express it: “The education of the self is under-
taken with the transformation of contemporary culture in tandem”. For-
mation thus encompasses the relation between the individual and the writ-
ten or spoken word and, as I understand it, is a process that changes indi-
viduals and their surroundings simultaneously. 

The idea of formation is close to the German ide of “bildung”, which can 
best be described as self-cultivation in the sense of a harmonisation and uni-
fication of the self with society at large. Critics claim that “bildung” may 
become elitist or exclusive and is a concept that encourages egocentrism 
(LØvlie & Standish 2002, Masschelein & Ricken 2003, Jonsson 2007, von 
Wright 2007). Critical voices like these are important to take into consider-
ation. However, this study takes its point of departure in the idea of for-
mation as a creative mimetic, i.e. that formation occurs in the overlap be-
tween the individual and the surrounding world and is not an egocentric 
self-creation (Kemp 2006). An important starting point of this dissertation 
is that the formation of the individual is (or should be) deeply intertwined 
with moral dimensions of education. Asking questions about formation is 
akin to asking how people can live together in ways that not only benefit 
the individual, but also the surrounding world. I would suggest that ques-
tions like these touch everyone, and not just a privileged few. 

The aim and design of the study  
Based on an interest in the process of formation, the dissertation argues that 
the work of Iris Murdoch can contribute to an understanding of the moral 
dimensions of formation and the role that literature plays in this process. 
Supported by Murdoch”s texts, the study argues that the moral transfor-
mation of individuals requires them to open up to different ways of under-
standing the world and to different ways of acting in it. It is argued that this 
transformation leads to an increased sensitivity and a greater engagement 
in one”s relationship with the world.   

 
The aim of the dissertation is to deepen the understanding of moral trans-
formation as it is described by Iris Murdoch.  



ANNA-LOVA OLSSON Strävan mot Unselfing  159
  

   
In four steps the study develops four theses about what moral transfor-
mation means to Iris Murdoch. These four theses are:  

 
1). Imagination supports the moral transformation of the individual by con-
tributing to a more realistic understanding of one”s own self and the sur-
rounding world.  
2). Attention can support moral transformation by directing the individual 
towards the world.  
3). Unselfing is a state of selfishness and sensitivity towards other beings 
and their needs.  
4). Fictional literature supports moral transformation if the text has the 
quality of imagination. 

 
The four theses gradually deepen the argumentation and they are not fully 
independent of each other. In the theses I argue that imagination, attention 
and unselfing are crucial in making moral transformation possible, but also 
that they describe a moral person. I argue that the goal and process of an 
individual”s formation cannot be separated and that this accord in process 
and goal is captured in the expression unselfing.  Transforming oneself as a 
moral being is to develop a sensitivity towards a world that overflows the 
self and towards all that it has to offer, which unselfing also encircles. 
Therefor it is an important concept in the dissertation and in my view it can 
only be fully grasped in relation to the other above mentioned phenomena. 
In the first three theses I outline how Murdoch describes and reflect on 
moral transformation, and argue that this process is an individual change 
towards greater unselfishness and a more realistic understanding of the. In 
the last theses I argue that this process can be supported by the reading of 
fictional literature. Thereby the structure of the theses has been given this 
structure. I close the study by reflecting on the implications that Murdoch”s 
ideas have for the understanding of the individual”s formation and the role 
of literature in this process.  

Before the theses are presented I introduce the reader to current and rel-
evant fields of research, mainly within philosophy of education, and also 
fields of research that have previously taken an interest in Murdoch”s work. 
I also introduce Iris Murdoch”s academic contexts and works, which are 
the main sources used in the study. A general picture of the traditions and 
thinkers that have influenced her is then presented. These presentations aim 
at introducing the reader to the theses that follow. The arguments are also 
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supported by refer-ring to current readers and interpreters of Murdoch 
within the fields of philosophy, literary studies and education.   

Material 
The texts by Murdoch that I have chosen as the main material for this study 
can be found in two of her larger philosophical works. The first is Existen-
tialists and Mystics. Writings on philosophy and literature, published in 
1997, and consisting of her collected works from 1950 to 1986. The second 
is Metaphysics as a Guide to Morals, first published in 1992, and Mur-
doch”s last philosophical work. I have selected the chapters Art and Reli-
gion, Comic and Tragic and Imagination as material for the study.  

In the initial stage of the research process it became clear that three texts 
written by Murdoch in the 1960s were of particular relevance to my study: 
The Idea of Perfection from 1962, The Sovereignty of Good over Other 
Concepts from 1967 and On God and Good from 1969, because on my 
view it is in these texts that she develops some of the bearing thoughts of 
her philosophy. Here, moral transformation is described as directing the 
individual towards the world and the good. Murdoch also elaborates on the 
importance of attention to moral change and that the direction of attention 
should be outwards and towards the world, rather than towards the ego. 
She discusses the role of art and literature as guiding the transformative 
process. Some of her other texts were added later in the research process, 
because they contributed to my understanding of the studied phenomena. I 
chose three of Murdoch”s novels as material for the study for similar rea-
sons: The Nice and the Good published in 1968, The Bell published in 1958 
and The Sea, the Sea published in 1978.   

Although Murdoch”s philosophical texts constitute the main source ma-
terial, the chosen novels illustrate the phenomena and transformative pro-
cesses under investigation and at times challenge the more philosophical un-
derstanding of them. The question of the relation between Murdoch”s phil-
osophical and fictional works engages a field of research that presents dif-
ferent views on the subject. Some researchers stress that her fiction does not 
necessarily provide insights into her philosophy, while others say that her 
fiction challenges her philosophy in fruitful ways. Some use the two differ-
ent genres to challenge and test the other (see e.g. Altorf 2008, de Melo 
Arajuo & Vieira 2011, Hallberg 2011, Hämäläinen 2009, Miles Leeson 
2010, Nussbaum 2012, Ruokonen 2008a, Simone Roberts & Scott Bauman 
2010). The critical discussion about the relation between Murdoch”s fictive 
and philosophical writing is important to take into account. Indeed, I regard 
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the tension between the different texts as a fruitful tension and have even 
used it as a resource in my own critical reflections. In the lives depicted in 
the novels moral trans-formation is not a straightforward path towards 
greater wisdom, but is rather a struggle that could result in a slight change 
in a morally desirable direction.  

Method  
The research process entailed four readings of the material, with each read-
ing generating a further direction for the work. In the first reading, and 
guided by the study”s interest in formation and fictional literature, I sur-
veyed Murdoch”s full philosophical works. Two interesting themes 
emerged in Murdoch”s writings, namely moral transformation as a striving 
towards realism and unselfishness and moral transformation through art 
and literature.  In the second reading it became clear that Murdoch returned 
to the phenomena of imagination, attention and unselfing in her discussions 
about moral transformation. During the third reading I gained a deeper un-
der-standing of imagination, attention and unselfing. In order to make Mur-
doch”s own voice heard I carefully selected relevant quotes that illuminated 
these phenomena for use in the dissertation. A close examination of the 
phenomena also led to the identification of the four above-mentioned the-
ses. These theses were then used to create a coherent picture of what Mur-
doch means by moral transformation. Each thesis has its own chapter in the 
dissertation.  In the fourth and final reading I focused on how imagination, 
attention and unselfing are depicted by Murdoch in the selected fictional 
texts and how they shed light on the transformative process of an individual. 
By allowing the philosophical and fictional texts to work together, challenge 
each other and create tension, the theses were tried, re-vised and re-de-
scribed in a dialectic process. Conducting the research in four readings 
meant that the process was systematic, which strengthens the reliability of 
the study (Ödman 2007).  

The phenomena that I have chosen to focus on and the readings that I 
have done have opened the way to an understanding of formation and its 
moral dimensions that is relevant to education. By describing and discussing 
how Murdoch sees imagination, attention and unselfing I have been able to 
identify an individual process of formation that is characterised by an in-
creasing sensitivity towards life and all its surprises. This understanding di-
rects the focus of education towards formation not as a specific content to 
master, or as an egocentric self-creation, but rather as a continuous process 
that changes the whole person – as a thinking and feeling being in the world.        
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Presentation of the four theses:  
Summaries of the dissertation”s four theses are presented in the following 
section.  

Imagination supports the moral transformation of the individual 
I first of all examine what Murdoch means by imagination and how it can 
support the individual”s moral transformation. Murdoch distinguishes be-
tween two different kinds of imagination – imagination and fantasy – which 
she describes as two “different states of consciousness” (2003, p. 320). She 
stresses that they should not be viewed as a dichotomy, that a person can 
display both imagination and fantasy (2003, p. 321), and that the two as-
pects are quite different. Their differences and the consequences for moral 
formation are developed in chapter five of the dissertation.  

Moral transformation can be described as a striving towards realism 
(Murdoch 1997, p. 347). At the same time, it also requires imagination (An-
tonaccio 2012, Nussbaum 2012). According to Murdoch, the truest thing 
that can be said and understood about reality is that it exceeds human un-
derstanding, and to be able to see and imagine the magnitude of this is what 
it means to have a realistic understanding of the world. She writes that “We 
are all storytellers and we tell stories about people, and we tell these stories 
not only to other people but also to ourselves” (Murdoch 1997, p. 253).  
She is referring to how human understanding can never be objective and 
that it always has a certain degree of individual creativity. Imagination and 
fantasy help me to show how this creativity can be used in ways that more 
or less support the moral transformation of the individual. Human self-un-
derstanding is narrative, which means that in order to make the random 
events of life meaningful and understandable, individuals tell stories about 
themselves and their coherent and unique lives. Narrativity entails placing 
events and experiences in the form of beginning, middle and end, which 
gives events meaning. It also entails imagining how things might be differ-
ent. To this, Murdoch adds that the world and human existence are contin-
gent, which means that individuals create something new with their narra-
tivity (Murdoch 1997, p. 252-253, Antonaccio 2012, p. 160-163, Bagnoli 
2012, p. 221, Diamond 1996, p. 103, Evans 2009, p. 77, Simone Roberts 
2010, p. 112).  

Imagination and fantasy influence individuals and how they understand 
themselves and the world, because they are in play in the formation of nar-
ratives. However, their respective influence are quite dissimilar. Firstly, im-
agination can create a more realistic vision of the world, because it means 
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imagining something other than one”s own narrative. It is an effort and 
something that is morally desirable:  

… imagination appears as the restoration of freedom, cognition, the effort-
ful ability to see what lies before one more clearly, more justly, to consider 
new possibilities, and to respond to good attachments and desires which have 
been in eclipse … Imagination is here a moral discipline of the mind, which 
would, for instance, help people not to become embittered or brutalized or 
stupefied by affliction. (Murdoch 2003, p. 322) 

Imagination is a way of relating to the world with curiosity and an open 
mind. It supports reflection on different possibilities and, adds Murdoch, it 
can prevent a person from making hasty conclusions or decisions.   

Fantasy, on the other hand, is regarded as form of egocentrism and a 
narrowness of mind that can enclose a person in personal narratives and 
views:  

The human mind is naturally and largely given to fantasy. Vanity (a prime 
human motive) is composed of fantasy. Neurotic and vengeful fantasies, 
erotic fantasies, delusions of grandeur, dreams of power, can imprison the 
mind, impeding new understanding, new interests and affections, possibili-
ties of fruitful and virtuous action. If we consider the narrow dreariness of 
this fantasy life to which we are so addicted the term ”unimaginative” seems 
appropriate. (Murdoch 2003, p. 322)  

Fantasy is an egocentric form of imagination that centres on individuals” 
needs and desires and can make it more difficult for people to broader their 
perspectives, learn new things or find new interests.  

In the above quotations it is clear that imagination and fantasy influence 
individuals in different ways. The former is described as an expansion of 
the self towards new ways of being and acting in the world, thereby opening 
up to a greater variety of choice. However, the latter is described as a nar-
rowness of perspective that offers few new possibilities. In the dissertation 
I show how imagination, rather than fantasy, can support the moral trans-
formation of the individual, because it enables a narrative that is a greater 
expression of the world as it is, rather than a narrative that expresses what 
an individual wishes it to be.   

Attention supports the moral transformation of the individual 
In chapter six of the dissertation I examine Murdoch”s specific understand-
ing of attention and how it can support the moral transformation of the 
individual.  Murdoch states that her development of the concept of attention 
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is strongly influenced by Simone Weil (Broackes 2012a, Larson 2009). She 
describes it as a specific direction of the attention and writes:  

I have used the word ”attention”, which I have borrowed from Simone Weil, 
to express the idea of a just and loving gaze directed upon an individual re-
ality. I believe this to be the characteristic and proper mark of the moral 
agent. (Murdoch 1997, p. 327) 

Attention is described as being a caring and kind manner of relating to an-
other and it is oriented towards the world rather than the ego. However, 
turning your attention in a specific direction is not as easy as making up 
your mind (see also Weil 1997). The individual is dependent on objects that 
capture the attention and that call for a (moral) response. Murdoch asks her 
readers to consider what being in love is like (1997, p. 345) and how diffi-
cult it is to decide to stop loving someone. According to her, it is usually a 
new love interest that directs one”s feelings elsewhere (see also Larson 2009, 
p. 115-117, Mole 2006, p. 82-83) and in this respect the moral form of 
attention is similar. When a person really sees and attends to another being 
he or she will have no choice but to do what is good Murdoch writes (1997, 
p. 331-333, 353-354). In other words, she or he will not need to make a 
deliberate decision to redirect his or her focus. The main desire will be to be 
caring and just, simply because this other thing exists in the world, and not 
the pleasing of a higher power or the ego. By directing individuals towards 
the world, attention also directs them towards what is good (see also Clarke 
2012, p. 236).  

The direction of the attention is thus determined in relation to something 
other than the self, to the object in focus. Supported by Murdoch, I describe 
attention as a movement between “conscious waiting” (Murdoch 2003, p. 
323) and the response brought forth by the object. This can be understood 
as a movement between the passive withholding of the self and the activity 
of responding and acting (see also Larson 2009, p. 175-181, Lewin 2014, 
p. 364-267, Simone Roberts 2010, p. 112). Here I point to a delicate move-
ment between attentive listening and response, between the passive and the 
active, which seems to be important for moral change. 

The significance that Murdoch gives to attention and its direction has 
helped me to deepen my understanding of how an individual”s life narra-
tives, values and perspectives are formed and recreated. Murdoch (1997, p. 
329. Italics in original) writes: “One is often compelled almost automati-
cally by what one can see”. She holds that, in the main, interpretations and 
choices are made in relation to what one is confronted with and to what 
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can be evaluated and reflected on. Also, that it is in an interaction between 
looking and attending, responding and acting that value structures are built. 
These structures both create and re-create what an individual holds to be 
true and valuable and which possibilities are interpreted as realistic (see also 
Blum 2012, p. 312-315, Mole 2006). This means that what people focus on 
can influence their choices and actions and thereby indicate the direction 
their lives take. When individuals direct their attention to the world they 
gain a greater sensitivity to their surroundings, which in turn can open them 
up to different interpretations and possibilities (see also Bagnoli 2012, p. 
121). Therefore, I argue that attention supports an individual”s moral trans-
formation.   

Unselfing and the striving towards unselfishness  
In chapter seven of the dissertation I enquire into unselfing, which Murdoch 
describes as a process (2003, p. 17) and as a state of mind characterised by 
unselfishness (1997, p. 369). Drawing on Murdoch”s ideas, I argue that 
unselfing is a moral state of deep presence in one”s relationships and that 
the concept clarifies that the relationship between the individual and his or 
her surroundings is central to moral transformation (something which the 
previous chapters have also indicated).  

Introspection is not the way to become a more moral being, although 
many seem to think it is. Murdoch (1997, p. 355) states that: “”Self 
knowledge” in the sense of a minute understanding of one”s own machin-
ery, seems to me, except at fairly simple level, usually a delusion”. Intro-
spection is not only an unfruitful way of transforming oneself, but also it 
seems to hinder a moral transformation towards more realistic understand-
ings. At the same time, throughout her career Murdoch stressed the im-
portance of the inner life of the individual for the understanding of morality; 
moral transformation as a change of the inner life. However, the inner life 
is not cultivated or changed by turning inwards. Instead, Murdoch holds 
that: “The inner needs the outer and the outer needs the inner” (1997, p. 
348). The transformation of the individual is thus dependent on his or her 
relations with other people and on a social life of actions and choices (An-
tonaccio 2000, Laverty 2007, Larson 2009).  

The most strenuous and urgent transformation of one”s moral life in-
volves becoming less selfish. Unselfing is one of the ways in which this can 
be done. It describes a state of mind, a change of consciousness and a quality 
of an experience (Murdoch 1997, p. 369). This quality is a non-egocentric 
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attitude that is defined by respect, humility and engagement in one”s rela-
tionships. Murdoch (2003, p. 17) refers to it as: “a process of unselfing 
wherein [one] learns to see, and cherish, and respect, what is not himself”. 
Unselfing describes unselfishness not just as a state of mind, but also as a 
process that needs to be maintained. David Lewin (2014, p. 365) writes that 
for Murdoch “decision exists within a flow of attitudes and experiences that 
draw our past, present and future together into a coherent narrative”(see 
also Simone Roberts 2010, p. 123). On the whole, morality is a continuous 
process and an ongoing striving. 

Murdoch”s ideas about moral transformation and the importance of the 
interrelations between beings in the world are captured in the idea of un-
selfing. David E Cooper (2010) describes it as an overriding concept that 
describes several virtues or moral qualities. Many of the qualities that Mur-
doch writes about, such as humility, respect and love, are about precisely 
that – liberating oneself from the egocentric:  

  … it is surely under the umbrella of ”unselfing” that the virtues of ”disinter-
estedness”, care and respect, self-mastery, and humility and hope may be 
sheltered. (Cooper 2010, p. 97)  

Other critics have pointed out that Murdoch does not develop unselfing at 
length. Tony Milligan (2010, p. 174) holds that an overuse of the concept 
might reduce the complexity of her thought and simplify what is to all in-
tents and purposes a comprehensive philosophy. My view is that unselfing, 
when related to imagination and attention, captures the key idea of the ne-
cessity of unselfishness and illustrates the extent of the moral task. 

Unselfing describes an unselfish state of mind that facilitates a deep pres-
ence in one”s engagements with others. It entails an open-minded and at-
tentive way of being and a new way of seeing and understanding other peo-
ple. It means being open to what the moment holds. Murdoch writes that 
in this context, sensibility is an appropriate word:  

Sensibility is a word which may be in place here. Aesthetic insight connects 
with moral insight, respect for things connects with respect for persons. (Ed-
ucation). Happenings in the consciousness so vague so to be almost non-
existent can have moral ”colour”. Al sorts of momentary sensibilities to 
other people, to shadowy to come under the heading of manners of commu-
nication, are still part of moral activity. (Murdoch 2003, p. 495)  

This quotation seems to capture Murdoch”s view of morality well. The 
moral individual is one who is present and engaged in his/her undertakings. 
How such people relate to themselves and others will have implications in 
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both a short-term and long-term perspective. By using attention, imagina-
tion and unselfing to describe the process of moral transformation, I have 
highlighted that the process is one of continuous change and, according to 
Murdoch, a striving that each individual has a moral obligation to withhold 
(Murdoch 1997, p. 324, 330, Murdoch 2003, p. 329, 337, 437, 495, An-
tonaccio 2000, p. 134-143, Conradi 2001, p. 87-88, Larson 2009, p. 152). 

The reading experience that supports moral transformation   
Hitherto the focus has been on developing an understanding of Murdoch”s 
concept of moral transformation and the qualities that this entails. In chap-
ter eight of the dissertation I take a slightly different perspective and exam-
ine how the transformative process can take place whilst reading fictional 
literature. By doing so I hope to show and describe the process in a more 
concrete way. I argue that the experience of reading fiction can support 
moral change if the text has the quality of imagination.   

According to Murdoch, art and especially literature have an important 
role to play in the moral life. Despite this, she writes very little about what 
it is to have an experience of art or literature. Drawing on Maurice 
Blanchot”s metaphor “the space of literature” (1985), I have developed an 
understanding of the experience of literature as “the space of reading”. With 
this metaphor I put an emphasis on reading as a relationship between a text 
and the reader, rather than a passive obtaining of information from a text. 
What a text means or what an experience will be cannot be determined 
beforehand, although the different qualities in a relationship can open up 
for different possibilities. However, the notion of ”the space of reading” 
also poses a problem in the sense of reading as a support for moral devel-
opment. Blanchot (1985) describes how reading can be experienced as en-
tering a space that is separated from everyday life, although with Murdoch 
it becomes evident that in order to be of educational relevance, reading 
needs to have a relation to the world. She writes:  

Literature must always represent a battle between real people and images; 
and what it requires now is a much stronger and more complex conception 
of the former. (Murdoch 1997, p. 295)  

Murdoch frequently endorses art and literature as “an educator or reveal-
er” in the moral life (1997, p. 353) and claims that it is possible to under-
stand what morality is through literature: 
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Art then is not a diversion or a side issue, it is the most educational of all 
human activities and a place in which the nature of morality can be seen. 
(1997, p. 372. Italics in original) 

Fictional literature has a special ability to capture and depict those things in 
life that may be difficult of painful to face up to. Thus, literature can help 
individuals to see the world in a more realistic light and support moral 
transformation (Murdoch 1997, p. 347-348).  

A reading experience can be relaxing and enjoyable and can capture the 
attention of the reader in an intense way. It can be both exciting and dis-
turbing. Murdoch describes the experience of art and literature as an expe-
rience of beauty, but also of the sublime. Supported by Murdoch, I argue 
that the experience of beauty can also be an occasion for unselfing (see e.g. 
Murdoch 1997, p. 353, Murdoch 2003, p. 311, Rowe 2002, Scarry 1999). 
Beauty is “perhaps the most obvious thing in our surrounding which is an 
occasion for ”unselfing””she writes (1997, p. 369). In a reading experience 
the reader can be swept away by the story in a pleasurable way, feel at one 
with the story and momentarily forget about one”s own life and self. Read-
ing can be an experience of self-forgetfulness, a surrendering of control and 
of unselfing (Scarry 1999, p. 112).  Murdoch writes about the experience 
of art and literature like this: “We surrender ourselves to its authority with 
a love which is unpossessive and unselfish” (1997, p. 372. Italics in origi-
nal). Reading can be an intense and capturing experience.  

Literature can also disturb and challenge. Full understanding and har-
mony is never possible. “…the circle is always broken” writes Murdoch 
(2003, p. 88). The experience of art and literature always has an aspect of 
the sublime (see e.g. Murdoch 1997, p. 205-220, 386-463). What challenges 
the individual is the moral insight that the world overflows the individual”s 
narratives and that it always hold aspects of plurality and difference, that it 
is contingent. To think that we can ever fully understand another being is 
fantasy. This experience changes individuals” understandings of themselves 
and the world, prompts a greater humility towards human imperfection and 
indicates the infinite possibilities to learn and transform (Laverty 2007, p. 
91-98, Roberts 2010, p. 119-121):  

Art and morals are … one. Their essence is the same. The essence of both of 
them is love. Love is the perception of individuals. Love is the extremely dif-
ficult realisation that something other than oneself is real. Love, and so arts 
and morals, is the discovery of reality. What stuns us into a realisation of our 
supersensible destiny is not, as Kant imagined, the formlessness of nature, 
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but rather its unutterable particularity; and most particular and individual 
of all natural things is the mind of man.  (Murdoch 1997, p. 215)  

This quotation clearly shows that art, literature and morals are not entirely 
separate. They appeal to individuals to direct their attention to the world 
and use their imagination in order to understand the world better and 
thereby become moral beings.  

The truest thing that can be said and understood about reality is that it 
exceeds human understanding, and to be able to see and comprehend this 
is what it means to have a realistic understanding of the world. Murdoch 
also maintains that literature can give a clue about this existential fact. Alt-
hough Murdoch”s praise of literature is high (Widdows 2005, p. 130), she 
also points out that a lot of literature can be demoralising (Murdoch 1997 
p. 285-86, 292). I have examined her ideas about the importance of form 
and content in literature and their ability to reveal reality (See also Ruoko-
nen 2008b). I show that literature can have qualities of imagination or fan-
tasy, and that if a text has the former it can capture life in a way that can 
be grasped and reflected on. An imaginative text is open and fragile and 
does not enclose itself around a fixed narrative. It does not need to explain 
or order everything in the same way as an informative text (Murdoch 2003, 
p. 989). Thus, its potential to support the moral transformation of individ-
uals lies in its fragility. Literature can inspire a reader”s imagination and 
awaken a curiosity towards a world of abundance.      

I draw the conclusion that while literature can support moral trans-for-
mation, it also needs to be open and have the quality of imagination. In this 
part of the study I describe the kind of reading that enhances such an expe-
rience and that offers a challenge, enjoyable relaxation, discomfort and 
pleasure. I show how this movement between the challenging and the relax-
ing experience can be identified in reading and discuss its importance for 
directing the individual”s attention towards the world and the possibility of 
unselfing. In doing this I encapsulate a process of change in which the indi-
vidual relinquishes control and allows him- or herself to be swept away by 
an experience. This moment is crucial, because it can lead him or her in a 
new and unknown direction, where the discovery of new things and other 
ways of understanding life are possible. However, in order to open up to 
this moment, the reading experience cannot only be challenging and dis-
turbing, but must also welcome the individual.  
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Closing reflections  
In this dissertation I have examined Iris Murdoch”s ideas about moral 
transformation as a necessary task that entails becoming a less egocentric 
person and gaining a more realistic understanding of the world and oneself. 
The point of departure for the study has been my interest in the process of 
formation, which I understand as a creative mimetic process (Kemp 2006), 
and in the moral dimensions of this formation. Also, the study stems from 
an interest in how reading fictional literature can influence formation. By 
focusing mainly on imagination, attention and unselfing in selected texts by 
Murdoch I have deepened the understanding of moral change and described 
it as a process towards increasing unselfishness and a more realistic under-
standing of life and oneself.  In closing, I reflect on the implications of Mur-
doch”s ideas for the understanding of the individual”s formation and the 
role of literature in this process.  

The courage for unselfing 
In her final work, Metaphysics as a Guide to Morals (2003), Murdoch ex-
presses concern about the escalating pace of society and how difficult it is 
to find places for contemplation and the stillness of body and mind. Mur-
doch”s view is that the lack of such spaces makes it more difficult for the 
individual to have a deeper connection with his or her surroundings, and 
therefore suggests that places for meditation and serenity should be pro-
vided for pupils and students in school:    

Teach meditation in schools. Some understanding of, and taste for, exercise 
in detachment and quietness, the sense of another level, and another place, a 
larger space, might thus be acquired for life. Simply sitting quietly and calmly 
can be doing something good; subduing unkind and frenzied thoughts cer-
tainly is. Morality, as the ability or attempt to be good, rests upon deep areas 
of sensibility and creative imagination, upon removal from one state of mind 
to another, upon shifts of attachments, upon love and respect for the contin-
gent details of the world. (Murdoch 2003, p. 337)  

Murdoch suggests meditation as one way of expanding oneself, of finding 
receptivity and sensitivity, and of transforming oneself as a moral being. 
Unselfing entails a careful and directed attention and to take the leap in-
volves a strength and courage (see e.g. Milligan 2010) that that one might 
find in silence and stillness?  
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Following Murdoch”s thoughts means that moral transformation re-
quires an individual who can dares or longs for to be vulnerable and de-
pendent on others. Meeting that which is new and unfamiliar with interest 
and openness is a requirement for transformation and at the same time its 
goal. This arises questions. Is there a risk that unselfing does not happen in 
the challenge is too heavy to bear? Maybe the individual withdraws and 
hides from a situation that is only challenging? Too large of an emphasis on 
trial and change might have consequences for the individuals self-under-
standing and self-esteem. If education as a scientific discipline demands that 
individuals put their formation in the hands of someone else it needs to 
happen in a simultaneous welcoming and attending to the unique being.  

In Murdoch”s texts I have found a movement that can best be described 
as a dialectic of having the courage to let go of control and follow someone 
else, and a creative meeting in which a personal experience is challenged by 
another narrative. This meeting spurs reflection and widens the limits of 
individuals self. She reminds us that even in an experience of harmony and 
accord there is always an aspect of something more difficult or even mean-
ingless. If an experience tips over into pure harmony or pure challenge its 
potential for being transformative decreases. Unselfing is a positive for Mur-
doch, and something morally desirable. I have described it as a deep pres-
ence and commitment in ones relations. However, I hold that for unselfing, 
as a moral state of mind, to happen the dialectic movement between chal-
lenges, pleasure and relaxation is needed.  

Being put to the test may well be important, but Murdoch also shows us 
that stillness and contemplation is just as needful in a transformative pro-
cess. It is my view that a place that challenges without offering a welcome 
might bring the individual to loose contact with herself and her direction in 
life, and thus it is less likely that moral transformation happens. Resting in 
intimate relationships that I can narrate as being meaningful, and knowing 
that that is good enough is also an important aspect of the individual”s 
formation (see also Bonnett 2009).       

Spaces for imagination and attention! 
The theses of the dissertation have made it clear that the quality of imagi-
nation and the direction of attention is crucial in a transformative process, 
and I now wish to reflect on their importance for making unselfing happen. 
Imagination, attention and unselfing are complex phenomena and they need 
a certain space to develop, which is something that education as a discipline 
should be aware of.     
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Attention which has a direction towards the world cannot be too much 
controlled, holds Murdoch. There is a risk that it becomes too focused on 
the personal performance rather than for example the craft of a well written 
text. Thus it becomes egocentric fantasy. It requires more than a stubborn 
mind and a decision, or that a student is pointed towards certain features 
of a text or specific pieces of information (see also Weil 1997). David Lewin 
draws a conclusion that I stand behind. He maintains that the task of edu-
cation is to guide the attention towards the world and its wonders:   

The task of educators is surely to call attention to the world, and thereby to 
attention itself. In essence attention involves looking at – or better, being 
with – the other, whether that other is the object of educational enquiry or 
the student herself. (Lewin 2014, p. 367)  

Lewin highlights an educational dilemma by showing how attention is not 
something that can be coerced. At the same time, he acknowledges that at-
tention is crucial for an individual”s possibility to move towards a more 
honest way of perceiving the world. This line of thought implies that it is 
not possible for education to direct the attention of individuals in a specific 
direction without it becoming self-indulgent or egocentric. Education can 
create situations that can awaken genuine curiosity and thereby perhaps 
help to direct the attention towards for instance a fictional story rather than 
one”s own self.  

One of my intention in this study has been to show that reading fictional 
literature can be a place in which the attention has space to wander without 
being too much controlled. That is because reading awakens curiosity and 
welcomes the individual”s participation. But in order for reading to culti-
vate unselfing it needs to start with a genuine interest and joyfulness that 
makes readers momentarily forget themselves and be swept away by the 
story. The reader needs to enter what I have called “the space of reading”. 
However, Murdoch makes it clear that any fictional text will not do. Read-
ing on its own will not make moral formation possible. Different texts have 
different potentials to support formative processes and I have argued that 
this is to do with the quality of imagination in the text.  

In order for literature to be imagination rather than fantasy the text needs 
to have a close relation to the world and its reality. This in turn re-quires 
that the text has an open form that prepares a space for the unexpected, 
surprise and the open-endedness of reality:     

The novel … has most obviously an open texture, the porous and cracked 
quality which I mentioned earlier. The object is as it were full of holes 
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through which it communicates with life, and life flows in and out of it … 
The thing is open in the sense that it looks towards life and life looks back. 
(Murdoch 2003, p. 96) 

Through literature life can flow in and out. When the text has this quality 
it means that the reader to a greater extent is involved in making meaning 
of the story. Imagination welcomes and affirms the other, in this case the 
reader. As literature invites individuals in and makes space for them, it can 
also challenge them, spur their imaginations and support moral transfor-
mation. A place in which not only the attention but also the imagination is 
given a space is important in order for a story to be personally meaningful 
and creative. In a creative mimetic process it is not until a narrative and new 
ways of understanding the future has been appropriated as personally mean-
ingful, that it is possible to speak of a formation (Kemp 2006).  

The starting point for this dissertation is the idea that education and for-
mation have moral dimensions and I have shown that the question of the 
relation between the individual and the world is central in much educational 
research on the topic. This study contributes to philosophy of education by 
showing a possible way of understanding this relation, through Murdoch 
and phenomena such as attention and imagination. It is a perspective that 
emphasises a finely tuned balance between the individual and the common 
world, between belonging in a place and a narrative and the necessity of 
finding the courage to face something new. Attention, imagination and un-
selfing clearly show that moral transformation is a continuous process of 
discovering the world and a process that changes and is revised in relation-
ships to others. That implies taking seriously that the individual needs a 
space in which the imagination can be spurred and where the attention can 
find new and unexpected paths. Following Murdoch means that moral 
transformation is something that each person needs to take responsibility 
for. The task of education is not so much to transform people as it is to 
encourage curiosity and offer spaces in which formation can happen. Is it 
possible to describe formation as having a moral vision and at the same time 
claim that it is a continuous and ever-changing process? Taking Murdoch”s 
thoughts seriously in education means that something must be sacrificed: 
The result of a process of formation becomes difficult to predict, and control 
and regulation must in to some extent give way for imagination, challenge 
and resistance. Moral transformation is a striving towards unselfing, rather 
than a final destination.    

Murdoch writes that the love that is free of desire for ownership is rare 
and precious, and that it can open doors for a new experience of a greater 
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world. We must give other beings in the world love, in the sense that we 
must let them be who they are and give them space to be creative, to reflect 
and question. Given the quotation that follows, maybe she would have said 
the education is about awakening and cultivating love? She writes: 

 What is needful is inner space, in which other things can lodge and move 
and be considered; we withdraw ourselves and let other things be. Any artist 
or thinker will appreciate this picture of inner space … We might think here 
of spatio-temporial rhythm; a good person might be recognized by his 
rhythm. An obsessed egoist, almost everyone sometimes, destroys the space 
and air around him and is uncomfortable to be with. We have a sense of the 
”space” of others. An unselfish person enlarges the space and the world, we 
are calmed and composed by his presence. Sages in deep meditation are said 
sometimes to become invisible because of the absence of that cloud of anx-
ious selfish obsession with surrounds most of us. (Let us hope they edify.) 
(Murdoch 2003, s. 347) 

Let us hope the wise men edify through meditation, Murdoch writes. A 
moral individual is someone who knows and who respects that each being 
needs a “sacred” space in which she can let things be as they are. The moral 
person also sees that this is a space that must be nurtured and cared for. In 
a place where not all needs to be verbalised, analysed and improved it is 
easier to be present and attuned to the moment and that is a rare and valu-
able moral quality. In this study I have come to the conclusion that moral 
transformation seldom is a straight road to greater wisdom. Rather it is a 
struggle that leads to a change of the individual that might be of good. 
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