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I denne avhandlingen leser jeg tekster som bærer Jacques Derridas signatur. Mine lesninger 

av disse tekstene er videre satt på spill innenfor en pedagogisk-filosofisk diskurs. Konkret 

har dette skjedd gjennom å la lesningen av Derridas tekster informere min lesning av tekster 

hvor den pedagogiske filosofen Lars Løvlie skriver rekonstruksjoner av danningsbegrepet.     

Jacques Derridas (1930 – 2004) tekster dukker stadig oftere opp som referanseramme i den 

pedagogiske debatten, og de senere årene er det utgitt flere bøker med forholdet Derrida og 

pedagogikk som tema. Innenfor så vidt spekter -  didaktisk teori, pedagogisk filosofi og 

idéhistorie, flerkulturell pedagogikk, studier av høyere utdanning, universitetenes fremtid, 

globalisering av utdanning - lar pedagoger Derridas tekster informere deres tenkning. 

Spørsmålet om dannelse, eller danning for å bruke verbalsubstantivet, er de senere årene 

reaktualisert innenfor den pedagogiske diskursen. Bakgrunnen for denne reaktualiseringen 

ser ut til å være mangfoldig. Vi finner beveggrunner av pedagogisk-didaktisk karakter, i 

tillegg til økonomiske, sosiale, kulturelle og politiske årsaker. Lars Løvlies tekster har vært 

og er sentrale i den stadig pågående samtalen om danning.        

Slik er scenen satt for denne hovedoppgaven i pedagogisk filosofi. Ikke dermed sagt jeg 

oppfatter Jacques Derrida å være en pedagogisk filosof. Eller at tekstene som bærer hans 

signatur spesifikt diskuterer pedagogisk-filosofiske problemstillinger. Jeg har i denne 

oppgaven derfor ikke skrevet en kortfattet introduksjon eller presentasjon til eller av 

Derridas tekster, for deretter å anvende dem som pedagogisk filosofi. Jeg gjennomfører 

heller en eksegetisk lesning av Jacques Derridas tekster, og jeg lar denne lesningen 

informere min lesning av Lars Løvlies tekster. Med denne tilgangen kan ikke oppgavens 

problemstilling settes på en enleddet formel.  

I denne avhandlingen følger jeg de pedagogiske filosofene Lars Løvlie og Paul Smeyers 

oppfordringer om hvordan skrive pedagogisk filosofi. Det vil si at jeg ikke vil være opptatt 

av å legge rammer og å tenke anvendelse, men undersøke de rammer og begreper som er 

tilstede i den pedagogiske filosofien selv. Nettopp for å synliggjøre momenter som søker å 

etablere seg, og bevegelser som kan virke konserverende fremfor åpnende og oppbrytende. 

Dette vil jeg gjøre gjennom å sette lesningen av Jacques Derridas tekster, som en form for 

motstand, på spill innenfor en pedagogisk-filosofisk diskurs, i denne oppgaven i hovedsak 

representert av de tekster hvor Løvlie skriver rekonstruksjoner av danningsbegrepet. Selve 

lesningen av Derridas tekster er på denne måten del av denne oppgavens problemstilling. Jeg 



 6

har i denne oppgaven imidlertid ikke et ønske om å gi Jacques Derridas tekster verken et 

pedagogisk meningsinnhold eller en pedagogisk-filosofisk syntaks.  

I kapittel 1 presenterer jeg den pedagogisk-filosofiske ramme denne oppgaven forholder seg 

til. Metodiske betraktninger finner sin naturlige plass der. De sier, kort fortalt, at jeg i denne 

oppgaven har lest tekster med det formål å lære fra og av dem. Sentralt er drøftelsen av 

hvordan språket etter den lingvistiske vendingen kan bli et av filosofiens store problem. 

I kapittel 2 leser jeg Derridas lesning av fenomenologen Edmund Husserls Logische 

Untersuchungen. Det vil dreie seg om fenomenologiens prioritering av stemmen, 

tidsoppfatning, idealitet og bestemmelsen av væren som nærvær. Derridas dekonstruktive 

lesningen av strukturalisten Ferdinand de Saussure er tema i kapittel 3. Der videreutvikles 

noen tema fra kapittel 2. Særlig forholdet tale – skrift, og logosentrismens oppvurdering av 

førstnevnte i en hierarkisk rangering. Kapittel 4 redegjør for Derridas begrep om 

performativitet. Her blir spørsmålet om iterabiliet og kontekst tatt opp. Neste kapittel 

nærmer seg det mer uttalt pedagogisk-filosofiske med iverksettelsen av Derridas begrep om 

skriftens scene. Det er hele tiden et poeng å vise hvordan Derridas dekonstruktive lesninger 

leser frem sprekker og blinde flekker - i tekstene han selv leser -  for å komme videre i egen 

skrift.  

Jeg beskriver i kapittel 6 hvordan Derridas tekster mener filosofien, spesielt den vestlige 

metafysikken, er produsert gjennom en form for økonomisk metaforikk. Denne økonomiske 

tropen utfordrer Derridas tekster, blant annet gjennom å formulere motstandsfigurene gaven 

og den ikke-økonomiske rettferdigheten. I oppgavens kapittel 7 og 8 lar jeg min lesning av 

Derridas problematisering av økonomien som trope utfordre og stille spørsmål til tekster der 

den pedagogiske filosofen Lars Løvlie skriver rekonstruksjoner av danningsbegrepet. 

Oppgavens avslutning trekker ingen slutninger, men ønsker å spørre om framtiden.    

Jeg ønsker ikke i denne oppgaven å skrive en konklusjon som konstaterer hva tema er for 

Derridas dekonstruktive lesninger. Dekonstruksjon er, kanskje først og fremst, en utspørring 

av det som ’er.’ En vilje til å bry seg om og til å ta ansvar for det ennå ikke tenkte. Det vi for 

øyeblikket ikke kan tenke. Det som ikke er tilstede som nærvær her og nå.   

Jeg skriver i stedet for en konklusjon heller: hvem / hva / er / blir Jacques Derrida? Hvilken 

fremtid for Derrida? Hvilken fremtid for Derridas tekster som ressurs for den pedagogiske 
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filosofien? Kanskje bare én fremtid for Derrida? Én fremtid i et utall varianter? Derridas 

tekster må leses, utspørres og kritiseres, i dekonstruksjonens navn. Men uten troen på en 

første lov, en bestemt begynnelse. Det finnes ikke noe første, altså ingen begynnelse.  

Derridas tekster må med andre ord alltid leses igjen. Vår lesning av dem må stadig begynne 

på nytt. Bare på den måten kan dekonstruksjon fortsette å handle om åpenhet, fri tenkning og 

motstand. Motstand mot alle former for hegemoniske prosesser. Denne oppgaven er ett 

forsøk. 
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Forord 

 

Når man nå en gang får sjansen, og denne oppgavens tema tatt i betraktning: noen vil vel 

finne at gjeld er en nokså dekkende metafor for det liv de har levd og lever. Heldig er den 

som kan tenke på noe av denne gjelden med glede. 

Jeg vil derfor gjerne takke en liten håndfull mennesker som over tid har bidratt til at denne 

oppgaven er kommet i stand. Denne takknemligheten gjelder i bestemt og for meg 

uvurderlig forstand min veileder Torill Strand, førsteamanuensis UiB.  

Førsteamanuensis Berit Karseth, UiO. Lars Løvlie, professor UiO. Seminarledere Knut G. 

Andersen og Janicke Heldal Stray, stipendiater UiO. Øystein M. Wee og Hedda B. Huse, 

mine gode medstudenter.   

Min familie.  

    Takk 

 

 

Oslo/Lillesand, mai 2006 

Einar Sundsdal jr. 
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”Philosophy consists of offering reassurance to children. That is, if one prefers, of taking them out of 

childhood, of forgetting about the child, or, inversely, but by the same token, of speaking first and foremost for 

that little boy within us, of teaching him speak – to dialogue – by displacing his fear or his desire.”                                           

                Derrida (1981 [1972]: 122) 

 

“The future can only be anticipated in the form of an absolute danger. It is that which breaks absolutely with 

constituted normality and can only be proclaimed, presented, as a sort of monstrosity.” 

                Derrida (1976 [1967]: 5) 

 

“[…] one must love the future” 

                Derrida (1997 [1994]: 29) 

“- Yes, yes. And yes…” 

                 Derrida (2000: 301)                                    
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1. Inngang / utgang 

 

”All of pedagogy has its place, its proper site outside the thinking of pure principles, those that are reserved for 

the metaphysicians as such, who know what they are doing and what they think” (Derrida, 2004 [1990]: 179). 

1.1 Innledning  

I denne oppgaven vil jeg iverksette den franske filosofen Jacques Derridas (1930 – 2004) 

tekster innenfor en pedagogisk-filosofisk diskurs. Mer presist vil det i hovedsak skje i 

forhold til de tekster hvor den norske pedagogiske filosofen Lars Løvlie skriver 

rekonstruksjoner av danningsbegrepet.   

Jeg begynner oppgaven med å skissere dens pedagogisk-filosofisk ramme. Videre følger en i 

stor grad kronologisk lagt opp Derridaeksegese, med vekt på de tekstene jeg oppfatter som 

sentrale i mitt pedagogisk-filosofiske ærend. Sentrale momenter fra Derridalesningen vil 

mot slutten konkret formuleres i forhold til Løvlies tekstuelle rekonstruksjon av 

danningsbegrepet. Jeg vil underveis antyde pedagogisk-filosofiske implikasjoner lest ut av 

Derridas tekster. Det denne oppgaven ikke gjør, er å skrive kritikk eller utspørring av 

Derridas tekster. Derridas tekster er lest for å lære av og fra.   

Hovedoppgaven som form og som genre krever en innledning (Pfi, 2006: 3). Leseren skal 

med eller i denne innledningen ledes inn i oppgaven. Det vil si at gjennom forfatterens egen 

presentasjon av tekstens rasjonale, skal tekstens leser bli forespeilet hva som er i vente. 

Innledningen skal på denne måten foregripe det som skal komme senere. Leseren skal 

forberedes, eller kanskje bedre, før-beredes på det som, i teksten, kommer siden. En 

innledning, som et forberedende steg man må ta før man kan begynne å skrive og lese selve 

oppgaveteksten, skilles altså fra selve oppgaveteksten.  

Hegel problematiserer tanken om en forklarende innledning angjeldende den filosofiske 

tekst, til forskjell fra for eksempel en tekst om anatomi, på første side i Åndens 

Fenomenologi, når han skriver:  
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”Når et verk blir innledet med en fortale […] er det også vanlig at en samtale om formål og lignende 

allmennheter ikke adskiller seg fra den historiske og begrepsløse måten det blir snakket om innholdet selv på 

[…]. Men hvis en slik måte ble brukt på filosofien, ville det oppstå et annet forhold, nemlig at filosofien ville 

påvise at den selv var ute av stand til å fatte sannheten” (Hegel, 1999 [1806/1807]: 31).       

Innledningen blir altså stående på utsiden av den filosofiske teksten, og den er dermed ikke 

del av filosofien og da ikke(-)filosofi. Likevel må Hegel skrive et innledende forord, til/i sin 

filosofiske tekst, for å peke på umuligheten av det filosofiske forord, han unnslipper det 

ikke. En innledning og et forord hører dermed samtidig til både på innsiden og utsiden av 

den filosofiske teksten. Det jeg skriver og det både jeg og leseren leser her, er dermed, om vi 

skal følge Hegel, både del og ikke(-)del av denne hovedoppgaven i pedagogisk-filosofi. 

Derrida finner Hegels presiseringer viktige og kommenterer denne forberedende stunden: 

”If the foreword is indispensable, it is because the prevailing culture still imposes both formalism and 

empiricism; that culture must be fought, or rather ’formed’ (gebildet) better, cultivated more carefully. The 

necessity of prefaces belongs to the Bildung. This struggle appears to be external to philosophy since it takes 

place rather in a didactic setting than within the self-presentation of the concept. But it is internal to philosophy 

to the extent that, as the Preface [Hegels] also says, the exteriority og the negative ([…]) still belongs to the 

process of truth and must leave its trace upon it “ (Derrida, 1981 [1972]: 12).   

Derrida kommenterer videre, og dette peker frem mot denne oppgavens avsluttende del:  

”Hegel’s preface elaborates a critique of prefatory formality as it critiques mathematism and formalism in 

general. It is one and the same critique. As a discourse external to the concept and to the thing itself, as a 

machine devoid of meaning or life, as an anatomical structure, the preface always has some affinity with 

mathematics” (Ibid: 13).  

På den ene siden er det innledningen som forord strøket over og visket ut, men det må bli 

skrevet for slik å bli en integrert del. På den andre siden er innledningen utvisket samtidig 

som den med innskrivningen av den blir iverksatt som virksom del av den filosofiske teksts 

innside. Den står ikke utenfor teksten. Vi er her ved et avgjørende omdreiningspunkt i 

Derridas tekstlige tenkning: 
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”To alledge that there is no absolute outside of the text is not to postulate some ideal immanence, the incessant 

reconstitution of writing’s relationship to itself. […] The text affirms the outside, marks the limits of this 

speculative operation, deconstructs and reduces to the status of the ‘effects’ all the predicates through which 

speculation appropriates the outside. If there is no-thing outside of the text, this implies, with the 

transformation of the concept of text in general, that the text is no longer the snug airtight inside of an 

interiority or an identity-to-itself ([…]), but rather different placements of the effects of opening and closing” 

(ibid: 35 - 36). 

Jeg har i forlengelsen av dette ingen ambisjoner om allerede nå å foregripe, som en form for 

presentasjon, eller kanskje bedre, som en forutgående representasjon, det som skal komme 

senere i teksten. Skriften og skrivingen vil uansett alltid allerede være gitt som bevegelse 

mellom forventning og forskudd (Derrida, 1993 [1990]: 4). En foregripende meta-

kommentar ville ordne teksten på en måte enhver tekst, om vi følger Derrida, ville motsette 

seg. En forutgående forklarende og representere tekst ville ikke kunne inneha en annen 

status enn den teksten den er satt til å forklare. Det ville være å bygge teksten hierarkisk i 

høyden, innenfor en logikk som forutsetter at den teksten vi legger oppå den andre teksten 

ville utgjøre et steg, et punkt, i oppadgående retning. Hvor det ene tekstlige utsagnet med 

enkelhet kan skilles fra de andre og ordnes systematisk. Denne reduksjonen av teksten ville 

forsøke å sette fast det Derrida har lokalisert som enhver teksts stadige selvutspredelse i 

dens ”undecidable syntax of more” (Derrida, 1981 [1972]: 43).              

En hovedoppgave trenger også en redegjørelse for metode. Metode er vanligvis forstått som 

veier til kunnskap (fra hodos: vei). Om dekonstruksjon sier Derrida: ”[…] i grunden er den 

ikke nogen metode og heller ikke nogen videnskabelig kritik, fordi en metode er en spørge- 

eller læseteknik, der skal kunne anvendes igen uten hensyntagen til idiomatiske trekk i andre 

kontekster” (Derrida, 1988 [1986]: 65). Litteraturviterne Bøggild, Iversen og Nielsen 

forklarer: ”En filosofisk eller litterær metode har to forudsetninger: Den anvender et 

fasttømret begrebsapparat, og dens fremgangsmåder kan generaliseres” (Bøggild, Iversen og 

Nielsen, 2004: 13). Dekonstruksjon er ikke en metodisk teknikk og kan aldri bli det. 

Samtidig: dekonstruksjon er ikke en ikke-metode. Derrida skriver om dekonstruksjonens 

gang:  

”Its steps allow for (no) method: no path leads around in a circle toward a first step, nor proceeds from the 

simple to the complex, nor leads from a beginning to an end. […] We here note a point/lack of method {point 

de méthode}: this does not rule out a certain marching order” (Derrida, 1981 [1972]: 271).    
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Min “marching order” i denne oppgaven er ikke lagt av et fasttømret begrepsapparat klart på 

forhånd. Det innebærer derimot ikke, som nevnt, å være ikke-metodisk. Metoden i denne 

oppgaven kan sies å være nær hermeneutikkens etymologiske opprinnelse i det greske ordet 

hermeneuien. Dette ordet har en treleddet eller tredelt betydning: uttrykk, fortolkning og 

oversettelse (Lægreid og Skorgen, 2001). Hele tiden som et lesearbeid på spesifikke tekster 

med forståelse for øyet. Min fortolkende lesning, oversettelse, skjer ikke med referanse til 

noe utenfor eller hinsides tekstene jeg leser. Fordi: ”one cannot abstract from the written text 

to rush to the signified it would mean, since the signified is here the text itself” (Derrida, 

1976 [1967]: 150). Tekstene representerer ikke en virkelighet utenfor dem selv. Deres 

mening sikres ikke gjennom referanse til punkt – verken transcendentalt eller psykologisk - 

hinsides teksten. Tekstene selv er virkelige. Med Geoffrey Bennington: “Deconstruction 

does not have place for language over here, and a world over there to which it refers” 

(Bennington, 1989: 84).  

Min lesning og skriving er preget av den dekonstruktive innsikten i at språket alltid er 

overskudd og underskudd i formidlingen, det er alltid mening som forsvinner og blir tilført i 

en og samme ytring, ukontrollerbart og ukalkulerbart. En mening når aldri fra A til B uten 

denne dekonstruktive prosessen av forsvinning og tilføring, og den er aldri uten spor fra en 

tidligere mening, et tidligere ord, en tidligere setning eller tekst (Hartman, 2004 [1979]). 

Dette betyr naturligvis ikke at dekonstruksjonen benekter mening, at den forfekter det 

meningsløse. Den sier det motsatte: det finnes mening. Men meningen er alltid, i en viss 

forstand, en ruin, ruinert. Denne dekonstruktive utveksling av mangel og overskudd er selv 

muligheten for all hermeneutikk, all retorikk, all litteratur, all filosofi. 

I Pedagogisk forskningsinstitutts Praktiske råd om og formelle krav til skriftlige oppgaver 

står det skrevet: ”Hver setning bør formidle en viktig tanke, et faktum, et synspunkt eller et 

problem som har relevans for problemstillingen” (Pfi, 2006: 3). I denne oppgaven svarer 

ikke hver setning til disse kravene. Det er ikke hver setning i denne teksten som formidler en 

viktig tanke, et faktum, et synspunkt eller et problem som har relevans for problemstillingen. 

I denne forbindelse slutter jeg meg heller til David Wood når han skriver: ”It would be a sad 

ontology of the text that demanded that every page should be addressed, but did not concern 

itself with its levels, structures, strategies, spaces and passions” (Wood, 1992: 3). Jeg har 

derimot i denne oppgaven bestrebet meg på å unngå å formulere noe som antar form av å 

være fakta. På den annen side mener jeg det vil det finnes både synspunkt, problemer og 
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viktige tanker. Ikke minst i de mange sitatene jeg lar teksten fremføre. Dette er et bevisst 

valg. Selv om jeg ikke har hatt i tankene å skrive en flerstemt tekst, en tekst med et mangfold 

av stemmer, er intensjonen med sitatene å la det tekstlige grunnlaget som er utgangspunkt og 

mulighetsbetingelse for min tekstlige representasjon av dem, selv komme til ordet. Dette 

aspektet ved oppgaven tangerer blant annet spørsmålet om hvordan (re-)presentere tekst(er): 

”The question astir here, precisely, is that of presentation” (Derrida, 1981 [1972]: 3). 

Innenfor det pedagogisk-filosofiske feltet forefinnes to autoritative tekstsamlinger, viet til 

utforskningen av forholdet Derrida – pedagogikk.1 Det er Derrida & Education (red: G. 

Biesta og D. Egéa-Kuehne, 2001) og Derrida, Deconstruction and Education. Ethics of 

Pedagogy and Research (red: P. P. Trifonas og M. A. Peters, 2004).2 Jeg nevner det her 

fordi det er påfallende hvordan begge tekstsamlingene åpner, starter ut, med spørsmålet om 

representasjon. Under overskriften Opening gir Egéa-Kuehne og Biesta ordet til Derrida, de 

begynner altså med et sitat. Et sitat som stiller spørsmålet: ”What do we represent? Whom do 

we represent?”3 Michael Peters skriver som første setning i andre avsnitt, første avsnitt er et 

kort biografisk snitt, i sitt Preface: ”How does one represent Derrida and his writing?” 

(Peters, 2004: viii) Dette kan selvfølgelig være en tilfeldighet, men det kan like gjerne ikke 

være en tilfeldighet. For meg eksemplifiserer denne (ikke-) tilfeldigheten Derridas utfordring 

av hele det pedagogisk-filosofiske feltet. Derridas tenkning passer ikke inn i den 

pedagogiske filosofiens skjema. Hans tekster lar seg ikke, slik jeg leser dem, representere 

eller settes på begrep som pedagogisk filosofi. Og vil aldri kunne gjøre det.                    

Jeg kan ikke svare på spørsmålet ”How does one represent Derrida and his writing?” Det jeg 

kan gjøre, er å stille spørsmålet om ikke Peters i sitt spørsmål overser det innlysende i at 

                                              

1 Det er nødvendigvis en i overkant grov forenkling å si at det bare finnes to slike bøker. Blant annet var Greogory Ulmer 
relativt tidlig ute med sin bok Applied Grammatology (1985) om hvordan man kunne gjøre didaktikk av Derridas tenkning. 
Det samme var Barbara Johnson med At undervise dekonstruktivt (2004  [1985]). Ellers har P. P. Trifonas, i tillegg til en 
mengde artikler, skrevet et par pedagogisk filosofiske bøker med utgangspunkt i Derridas tenkning. For meg fremstår 
Trifonas’ tekster til tider som særs utilgjenglige, vanskelige å få grep om og, for meg, lite informative. Et unntak er boken 
The Ethics of Writing: Derrida, deconstruction and pedagogy (2000). Mitt inntrykk er likevel at de bøkene jeg nevner i 
teksten er de bøkene hvor pedagogiske filosofer først virkelig slår an tonen for hvordan Derridas tekster på mange ulike vis 
kan informere den pedagogiske diskursen.       

2 Trifonas og Peters’ bok er først publisert som special issue av Educational Philosophy and Theory, 2003.   

3 Det vil her kunne innvendes at det representasjonsspørsmålet Egéa-Kuehne og Biesta lar Derrida reise ikke er det samme 
spørsmålet om representasjonen jeg drøfter. Det synes for så vidt en umiddelbar grei innvending, men spørsmålet er mer 
komplisert enn at spørsmål om representasjon kan avgrenses mot hverandre innenfor Derridas tekstkorpus, se bl. a. 
Sending: On Representation (1982a). Eller Rogues (2005 [2003]).    
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tekstene aldri blir personen? Å lese de tekstene som bærer Derridas signatur, for videre å 

presentere dem i egen tekst, synes i beste fall vanskelig. I verste fall umulig. Men, skriver 

Paul de Man: ”the impossibility of reading should not be taken too lightly” (de Man, 1979: 

245). 

Ytterligere en kommentar bør knyttes til de pedagogisk-filosofiske tekstsamlingene Derrida 

& Education og Derrida, Deconstruction and Education. De skriver seg begge inn i et etter 

hvert, innenfor den filosofiske Derridaresepsjonen, velkjent territorium med sin vekt på å 

lese etter dekonstruksjonens etisk-politiske signifikans. Trifonas og Peters’ bok uttrykker 

dette tydelig gjennom sin undertittel hvor de presenterer bokens innhold som Ethics of 

Pedagogy and Research. Biesta og Egéa-Kuehne oppsummerer at artiklene i deres bok 

gjennom dekonstruksjonens optikk ønsker å tenke “[…] about education in terms of ethics, 

politics, and responsibility” (Biesta og Egéa-Kuehne, 2001: 5). Som Robert Bernasconi 

påpekte for nesten tyve år tilbake: “It seems that the demand now on everyone’s lips is that 

Derrida give us an ethics, or at least that he make manifest an ethical significance to 

deconstruction” (Bernasconi, 1987: 122).  

Simon Critchley nøler ikke: ”Derridian deconstruction can, and indeed should, be 

understood as an ethical demand” (Critchley, 1992:  ). Drucilla Cornell følger opp: “I will 

suggest that the entire project of [deconstruction] is driven by an ethical desire to enact the 

ethical relation” (Cornell, 1992: 62).4 Chantal Mouffe: “[…] deconstruction can be said to be 

‘hyperpoliticizing’” (Mouffe, 1996: 9). I etterordet til den norske oversettelsen av Derridas 

lange essay Lovens makt kan vi lese: ”dekonstruksjonen tilbyr en annen etikk” (Ekeland og 

Linneberg, 2002: 173). Richard Beardsworth er av en annen oppfatning når han skriver: 

"There can […] be no ‘politics’ of deconstruction” (Beardsworth, 1996: 19). Geoffrey 

Bennington supplerer når han slår fast: ”Deconstruction cannot propose an ethics” 

(Bennington, 2000: 34) 

Ønsket om å presentere dekonstruksjonens etisk-politiske signifikans er med andre ord 

utbredt. Fra Critchleys (1992) pretensjoner om å utvikle en post-metafysisk etikk, til 

Cornells (1992) rettsfilosofiske undersøkelser, via Mouffes (1996) diskursteoretiske tilgang 

                                              

4 I orginalteksten står det ikke deconstruction men ‘the philosophy of the limit’. Cornell omdøper dekonstruksjon til the 
philosophy of the limit. I denne sammenheng velger jeg å omskrive for å tydeliggjøre mitt poeng.   
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og videre til Ekeland og Linnebergs (2002) utgangspunkt i grenselandet mellom 

rettsvitenskap og litteraturteori er nettopp tilgangen til spørsmålet det samme: hva er 

dekonstruksjonens etisk-politiske signifikans? Det er selve denne tilgangen til spørsmålet vi 

ser sterkt utfordret i Beardsworth og Benningtons utsagn, fordi en slik tilgang nesten med 

nødvendighet vil søke å gjenreise den typiske filosofiske diskursens semantiske autoritet.5 

Om vi nå vender tilbake til Derrida & Education, og spørsmålet om hva Derrida, med vekt 

på de etisk-politiske aspekt i hans tekster, har å tilby pedagogikken, kan vi sitere fra 

Opening’en:  

“It will be obvious that what Derrida’s texts have to offer is not a set of guidelines, rules or prescriptions 

which can be applied to education to fix whatever ails it. The point is not to ‘reduce the profound arguments 

which form Derrida’s work…to trivial statements used to talk about implications for schooling.’ Any attempt 

to summarize complex concepts, to recall them more or less exactly, more or less precisely in order to try to 

draw some specific ‘implications’ to be applied to education would not carry much meaning, and would 

amount to a mis-reading of Derrida. It is not a matter of relating Derrida’s thought to issues of pedagogy or 

didactics either” (Biesta og Egéa-Kuhene, 2001: 4). 

Dette er viktige presiseringer jeg vil si meg enig i. Problemet er bare at den forsiktigheten og 

tilbakeholdenheten som her utvises i forhold til hvorvidt, i hvilken grad og hvordan Derrida 

kan informere den pedagogisk-filosofiske diskursen fort glemmes. Bare to korte avsnitt 

videre kan vi lese om hvordan artiklene i denne boken bruker Derridas tekster for å søke ”the 

suggestion of possible directions” (ibid: 5). Derridas tekster midles i pedagogikkens tjeneste 

som bakgrunn for retningsbeskrivelser, noe man advarte mot bare en halv side tidligere. Et 

talende uttrykk for det samme finner vi i Gert Biestas bidrag når det avsluttes: ”Education, in 

short, must prepare for the incalculable” (Biesta, 2001: 51). Marla Morris’ bidrag til 

Derrida, Deconstruction and Pedagogy repeterer Biestas, muligens utilsiktede, uforsiktighet 

når hun argumenterer ut fra Derridas tekster om nødvendigheten av i skolen å undervise om 

det hun kaller uvanlige/unormale liv og mennesker (Morris, 2004). Dette er en måte å la 

Derridas tekster settes i arbeid innenfor en pedagogisk-filosofisk diskurs jeg motsetter meg. 

Til inntekt for dette tar jeg første setningen i sitatet ovenfor. Derridas tekster ’fikser’ ikke 

pedagogikkens problem og utfordringer, de gir nye problem og nye utfordringer.        

                                              

5 Dette blir tydeligere i lys av de første sidene i kapittel 3. 
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Nye utfordringer bestående i alltid å skape nye åpninger for å tenke på nytt, å nekte 

tenkningen lukning rundt det som er. Gjennom alltid å måtte holde åpent for ”[…] what 

remains to be thought” (Derrida, 1997 [1994]: 38). Jeg vil derfor understreke at denne 

oppgaven ikke må leses som et forsøk på å gi Derridas tekster en pedagogisk-filosofisk 

syntaks eller et pedagogisk meningsinnhold. Bestrebelser på å gi Derridas tekster en 

pedagogisk syntaks vil alltid måtte neglisjere Derridas vektlegging og oppskrivning av det 

singulære. Slike forsøk ender opp med å skrive frem en tekst som ikke kan annet enn å gi 

retningsbeskrivelser (aller helst peke ut én retning). En slik lesning vil redusere de 

opprivende, affirmative kreftene og bevegelsene i Derridas tekster. Ved å lese Derrida inn i 

en pedagogisk syntaks innskrives Derridas tanke om den fremtid som skal komme - á venir, 

ikke l’avenir - inn i et skjema som ønsker å være forberedt på og planlegge det som ikke kan 

forberedes på eller planlegges. Det Derrida kaller hendelse(n) eller begivenhet(en): ”the 

event, as event, must remain unforseeable, but remain so without keeping itself” (Derrida, 

1992 [1991]: 122).  

Mitt valg av å iverksette Jacques Derridas tekster i forhold til og som utfordring av Lars 

Løvlies tekster er motivert, blant annet, ut fra denne tanken. 

1.2 Pedagogikk og filosofi 

”We must guard against the presumption that we now belongs to those who really understand”         

(Heidegger, i: Michelfelder & Palmer, 1989: 15). 

Det som utgjør bakteppet, drivet, for denne oppgaven i pedagogisk-filosofi er konkret, 

veldig enkelt og helt grunnleggende. Og presist formulert av den belgiske pedagogiske 

filosofen Paul Smeyers når han skriver: “For what education is, is always to be struggled 

with, never comfortably to be settled” (Smeyers, 2005: 8). Denne setningen er, som alle 

andre setninger, ikke selvforklarende. Det viktige for meg er den dobbelheten som tydelig er 

til stede i Smeyers formulering. På den ene siden ser det ut til at han har ontologiske 

pretensjoner om å kunne si hva utdanning er. Eller i hvert fall forhåpninger om å kunne 

svare på et spørsmål om hva utdanning er – what education is. På den andre siden 

understreker han hvordan spørsmålet om hva utdanning er, er et spørsmål vi alltid må 

kjempe med – [it] is always to be struggled with. Smeyers antyder med andre ord at vi aldri 
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vil nå frem til et svar på spørsmålet om hva utdanning er. Svaret finnes bare i en aldri 

nærværende fremtidig form.  

Samtidig synes det å ligge en oppfordring her. En oppfordring om aldri å la dette 

spørsmålet, og aller minst de som tror seg å svare på det, i fred. Han utfordrer oss til å hele 

tiden måtte reise dette enkle, grunnleggende spørsmålet – what education is – som en 

utfordring til oss selv. Aldri la det comfortably be settled. 

Setningen bærer i tillegg i seg enda et element, nemlig å ha karakter av å være et empirisk, 

historisk og deskriptivt utsagn. For selv om det som står tydeligst imot oss er den normative 

oppfordringen vi finner som setningens avsluttende ledd om å holde spørsmålet åpent, kan vi 

gjerne lese den frem til andre komma som en nøytral konstatering av at ingen – verken 

vitenskapen eller den pedagogiske filosofien (?) – til nå har kunnet svare på hva utdanning 

er. Vi er ikke gitt noe svar, vi må streve med det selv. 

Ved å formulere seg på denne måten knytter Smeyers historisk an til det spørsmålet som 

innstiftet den pedagogisk-filosofiske tradisjonen: hva er utdanning? Det vil si, han holder 

åpen og beskytter tradisjonen som spørsmålet innstiftet ved å insistere på spørsmålet som 

utsigelsesform. Bare på denne måten kan den pedagogiske filosofien: ”engage in 

explorations of what education might be or might become: a task which grows more 

compelling as the ’politics of the obvious’ grows more oppressive” (ibid: 12).  

En av de som, etter mitt skjønn, virkelig har latt og lar spørsmålet om hva utdanning kan 

være, og hva utdanning kan bli, informere og prege sine pedagogisk-filosofiske tekster er 

professor i pedagogisk filosofi Lars Løvlie. Dette er en av årsakene til at hans tekster er valgt 

som sentrale i denne oppgaven. Jeg har valgt å forholde meg til tekstene hvor det er 

spørsmål om danningsbegrepet som er på spill. Løvlie forsøker ikke her å svare for hva 

utdanning er eller kan bli. Likevel fungerer Smeyers formuleringer på en fin måte som 

klangbunn for denne oppgaven som selvfølgelig heller ikke foregir å svare på et slikt 

spørsmål.    

Lars Løvlies tekster vil noe, og en tekst som vil noe innehar den egenskap at den lar seg 

anfekte. De inviterer til dialog, til at man som leser skal fekte tilbake. Ta opp de 

utfordringene tekstene gir frem. På den måten er tekstene åpne, de ønsker ikke å trekke 

standhaftige konklusjoner. Jeg opplever dem på denne måten svært lærerike, uten å ha 
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karakter av å være belærende. Jeg sier ikke her at det er de tekstene som har gitt meg mest 

(lærings-)utbytte. Det ville redusere dem og gi dem et trist varepreg. Et preg av å kunne 

byttes ut, veksles inn, med andre tekster. Noe de ikke kan. Den åpenheten jeg finner i 

Løvlies tekster, spent ut som de er mellom og ville noe og å ikke gi klare retningslinjer 

videre, har skapt noen åpninger i og inn i det pedagogisk-filosofiske feltet jeg ikke finner 

andre steder, og som jeg ønsker å benytte meg av. Løvlies tekster er også noen av de 

sterkeste eksemplene på hvordan dekonstruksjon kan berike den pedagogiske filosofien.  

Dette innebærer at det for meg ville være enklere å rette en Derrida-inspirert utspørring av 

andre deler av den pedagogiske filosofien, av andre pedagogiske filosofer, men det ville 

samtidig gjøre den relativt kraftløs. Det ville i tillegg være drepende kjedelig å gå i dybden 

på, og over lengre tid befatte seg med tekster man ikke inspireres av. Ved å bevege meg i 

forhold til Løvlie tekster, gjennom både å trekke lærdom fra dem, altså være på innsiden av 

Løvlies tekstuelle skjema, og samtidig forsøke å gjøre noe med dem ved å iverksette noen 

elementer fra Derridas tekster, så å si fra utsiden, håper jeg å vise frem noen sprekker. Noen 

åpninger som igjen peker videre ut over. Vanskene knyttet til denne dobbelsidigheten er å 

kommunisere på et tydelig sett hva som er min stemme og hva som ikke er min stemme. 

Samtidig oppfatter jeg dette som et konstruert problem, gitt at min tekst makter å produsere 

noen produktive forskyvninger i de tekstene min tekst leser.        

1.3 Pedagogikk, filosofi, språk & litteratur 

“We must begin wherever we are and the thought of the trace, which cannot not take the scent into account, 

has already thought us that it was impossible to justify a point of departure absolutely. Wherever we are: in a 

text where we already believe ourselves to be” (Derrida, 1976 [1976]: 162). 

Språket blir med den lingvistiske vendingen et av filosofiens sentrale problem (Bjerck 

Hagen, 2000: 9 - 103, Jordheim, 2001, Rorty, 1967). Om det ikke finnes en universell 

fornuft å gi utrykk for, eller noen endelige, faste referanser å binde seg til, kan ikke 

filosofien gi seg selv som filosofi gjennom å representere noe utenfor seg selv. Den 

henvender seg da til seg selv, og står igjen som språk eller som det som utsies. Etter å ha tapt 

de objekt som tidligere identifiserte filosofien og dens oppgaver, for eksempel den 

menneskelige naturs vesen eller den universelle fornufts fornuft, blir filosofien nå sitt eget 

objekt. Når filosofien ikke lenger har noe fast å støtte seg til, den har bare sine ord og sine 
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setninger, ord og setninger som man stadig kan sette sammen i nye konstellasjoner, hvordan 

kan man da si noe? Eller mer radikalt, hvordan kan man i det hele tatt si noe med de ordene 

og de setningene språket gir oss?  

Å tenke filosofien som språk, slik jeg er i ferd med å presentere det her, betyr ikke 

filosofiens endelikt som lukket inne i språket, slik for eksempel Frederic Jameson synes å 

mene når han snakker om ’the prisonhouse of language’ (Jameson, 1972). Ikke alle arbeider 

på språket er et forsøk på å destruere det. Jeg vil heller si at gjennom språkarbeide, gjennom 

et arbeid på språket, arbeider man i et pågående forsøk på å se forhold og sammenhenger 

man ikke har sett tidligere, for deretter å forsøke å [ut]si disse nye forholdene og 

sammenhengene. Filosofiens jobb består her i å fremstille og tilvirke noe gjennom 

språkarbeide, nettopp fordi den ikke lenger tenkes å ha en privilegert tilgang til, eller et 

privilegert forhold til, å representere noe utenfor den selv. Filosofien verken gir eller er gitt 

en vegg, en siste instans å støtte seg mot. Den er derimot alltid allerede en undersøkelse og 

et forsøk. Gjennom henvisningen på språket blir filosofien dette pågående forsøket på å 

skape sammenhenger vi ikke tidligere har sett, og som virker nye på oss. I en slik forstand 

blir filosofien en form for litteratur. Lars Løvlie skriver: ”Nå kan filosofien leses litterært og 

litteraturen leses filosofisk – Jacques Derrida og Paul de Man er eksempler på det” (Løvlie, 

2003b: 2). 

Filosofien blir dermed ikke en vitenskap i tradisjonell forstand. Denne filosofien lener seg 

heller ikke på et sett med gitte referanser og kriterier som filosofien historisk har oppfattet 

som sin oppgave å representere. Lars Løvlie innleder foredraget Pedagogisk-filosofi 

forskning – hvor går den? på denne måten: 

”Jeg vil beskrive pedagogisk filosofi som forskning, eller rettere: vitenskap, riktignok av et noe gammeldags 

slag. Jeg vil videre forutsette at denne vitenskapen kan beskrives ved begrepet danning, dannelse eller 

bildning. […] det hele spisses til i forslaget om å ’dekonstruere’ danningsbegrepet. Det vil si, begrepet er 

allerede dekonstruert, for oss er det bare å se til det som faktisk har skjedd. Til slutt har jeg et forslag til den 

veien danningstenkningen bør gå etter dekonstruksjonen – som med det fortsetter dekonstruksjonen! Skal vi 

kalle dette foredraget et essay, et argument eller et eksperiment? Jeg vet ikke helt” (Ibid: 1, mine 

kursiveringer). 

Løvlie uttrykker her eksplisitt at han skriver i den alltid uavsluttede forlengelsen av 

dekonstruksjonen, og jeg oppsummerer kort: Løvlie beskriver her pedagogisk filosofi som 

en vitenskap, og denne vitenskapen beskrives videre gjennom begrepet danning. Begrepet 
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danning beskriver altså den pedagogiske filosofien som vitenskap, og til slutt presenteres 

begrepet danning som allerede dekonstruert. Noe som igjen gir oss pedagogisk filosofi som 

vitenskap som allerede dekonstruert. Den pedagogiske filosofien er dekonstruert som 

vitenskap.6 Det blir derfor vanskelig, eller umulig, å bestemme foredraget genrestatus: ”et 

essay, et argument, et eksperiment? Jeg vet ikke helt.”7 Usikkerheten og ubestemmeligheten 

blir en del av den pedagogiske filosofien. Løvlie fortsetter videre med å si: ”I alle fall er det 

et forsøk på å komme til saken […]” (Ibid, min kursivering). Den pedagogiske filosofien 

som dekonstruert vitenskap er, om ikke annet, et forsøk. Den kan ikke være noe annet enn et 

forsøk, når den er kastet tilbake på språket og unntatt sine privilegier.  

Løvlie skriver videre under overskriften Metode: ”Det finnes altså en moderne fortelling, der 

filosofi, historie og pedagogikk flettes i hverandre under overskriften danning eller Bildung” 

(Ibid: 5, min kursivering). Den pedagogiske filosofien som danning som dekonstruert 

vitenskap trekkes her mot et begrep om fortelling, og det pekes på Hegels Åndens 

fenomenologi. Mitt poeng her er bruken av begrepet fortelling, et begrep som peker mot noe 

litterært.8 Filosofien nærmer seg og nærer seg av litteraturen, og vi nærmer oss det Nietzsche 

navnga ’prosa med poetisk horisont’ (Melberg, 2005). Ser vi dette ut fra vitenskapenes 

metodekrav eller filosofiens (tradisjonelle) sannhetskriterier, fortoner filosofi som (nær) 

litteratur seg som den reneste vilkårlighet. Problematikken ligger ved dette punktet. Om det 

ikke foreligger konsensus i forhold til krav om former for argumentasjon eller kriterier for 

gyldighet, kan det synes som om alt kan bli skrevet og sagt. Og på mange måter kan det det. 

Vi ser i dag lite til filosofiske eller diskursive fellesskap som kan sies å utgjøre filosofiske 

skoler og retninger. Ulike filosofer tenker sitt og formulere sine egne teorier, gjerne i forhold 

til og som stadig kritikk av hverandre i tilnærming til beslektede problemområder. 

                                              

6 Ø. Pålshaugen sier det på denne måten: ”[…] skillet mellom vitenskap og filosofi er blant de begrepsskiller Derrida og 
andre har gjort forsøk på å løse opp i – eller dekonstruere” (Pålshaugen, 2005: 58).   

7 Slik jeg leser Løvlie utfordrer han her den teoretiske diskursens genreinndeling, dvs. krav til stil, form, språk. Det synes 
som om han spør forsamlingen av pedagogiske-filosofer: ’do this make sense?’ Er dette lov? Tror dere at dere forstår hva 
jeg ønsker å si selv om jeg rører sammen genrene? Er dette god latin? Eller med Derrida: ”[…] is this still French?” 
(Derrida; 1998 [1986]: 69). ”To what genre does this text belong?” (Derrida, 1992d: 318). 

8 Jeg er klar over vanskelighetene knyttet til å fokusere begrepet fortelling ensidig til noe litterært. Bruker vi det engelske 
’narrative’ får vi enda større vansker, jamfør T. Kvernbekk (2006),  A. MacIntyre (2002), C. Taylor (1991), P. Ricoeur 
(1984) – hvor narrativitet knyttes mot blant annet sannhetsproblematikk, identitetsutvikling og moralsk forankring og 
utvikling.   
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Jeg vil i min Derridaeksegese peke på Derridas filosofiske slektskap til både historiens og 

samtidens tenkere. Dette for å vise hvordan tenkning, ideer, som språk, aldri, og aller minst 

for Derrida, oppstår av seg selv i et vakuum, men alltid allerede relasjonelt. Retorikk-

professor Georg Johannesen sier et sted at ”alt er oversettelse.” Og videre: ”Å bruke språk er 

oversettelse” (Johannesen, 2005: 26). Dette er utsagn jeg tror Derrida (selvsagt ikke uten 

visse betenkeligheter, ”and yet” som Derrida skriver med Heidegger (Derrida, 1987 [1978]: 

281)) ville kunne si seg enig i. Å tenke språk og språkbruk også på denne måten gir et fokus 

og en oppmerksomhet mot språket til den andre, den andres språk (Caws, 1998), mot det 

språket som alltid gjenstår å komme og kommer hele tiden, og mot språkets innside og 

utside. I Living On / Borderlines utfordrer Derrida en tradisjonell oppfatning av hva 

oversettelse er, slik også G. Johannesen gjør. Den utfordringen Derrida får frem går til 

hjertet av det pedagogisk-filosofiske feltet når han skriver: 

”A politico-institutional problem of the university: it, like all teaching in its traditional form, and perhaps all 

teaching whatever, has as its ideal, with exhaustive translatability, the effacement of language [la langue]. The 

deconstruction of a pedagogical institution and all that implies. What this institution cannot bear, is for anyone 

to tamper with […] language, meaning both the national language and, paradoxically, an ideal of 

translatability that neutralizes this national language” (Derrida, 2004 [1979]: 76).    

Oversettelsens økonomi innebærer å spare på noe, tilføye noe (annet), glemme noe, gjemme 

noe osv. Eller: meningsinnhold som skal læres og som det lar seg undervise i lar seg ikke 

fiksere, det er ikke reduserbart til ett. Første del av ordet translation, trans, peker mot en 

figur av overskridelse, av noe mer, noe som renner over og går ut over. Mot noe eksessivt 

som jeg kaller det senere i oppgaven. Oversettelsen overskrider samtidig som den 

reapproprierer språket, og lærings- og undervisningssituasjoner vil alltid preges av denne 

strukturen.9 En struktur som også i høyeste grad vil prege denne oppgaven, selv om det ikke 

alltid er like godt (inn-)reflektert.  

Mangelen på filosofiske skoler og diskursive felleskap skal derimot ikke uten videre leses 

som et utrykk for tenkningens oppløsning. Jeg mener det like gjerne kan vise til en form for 

tenkning, eller en form for filosofi, som strever med å forstå seg selv, og som ikke oppfatter 

                                              

9 For å utvide spørsmålet om oversettelse ytterligere kan vi henvende oss til Heidegger: ”Translating and translating are not 
equivalents if in one instance what one is concerned with is a business letter and in another instance a poem. The former is 
translatable, the latter is not” (Heidegger, 1991 [1957]: 97). En viss type tekst lar seg oversette, en annen ikke. Derrida kan 
med andre ord sies å radikalisere Heiddeggers tanke, når han formulerer at vi aldri unnslipper en situasjon av oversettelse.   
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seg selv som noe mer enn et forsøk og et eksperiment (Nietzsche, 1998). Filosofien blir slik 

et usikkerhetens og uenighetens område, og det er i denne forstand den må stille spørsmålet 

om sannhet og gyldighet. Med Lars Løvlie: 

”Det er snakk om en viten som er i emning, som venter på sitt uttrykk, og som derfor skaper en forventning om 

kunnskap, om å komme til viten, og som derfor er åpen mot fremtiden. Er dette filosofi, er det vitenskap, eller 

er det bare hverdagsflanerier? Spørsmålet treffer skjevt, for det er stillet i disiplinenes perspektiv. Vi finner 

ikke svaret der. For vi er for lengst trådt inn i hybridenes og sjangerblandingens tid. Veggene har falt, 

ombrekket har skjedd, disiplinenes tid er forbi” (Ibid: 3).10

En filosofi forstått som (nær) litteratur kan ikke formulere en intern gyldighet som utgår fra 

allerede gitte etablerte kriterier. Filosofien gjør ikke seg selv gyldig på denne måten, den 

gjør seg derimot heller ikke likegyldig. I stedet for å vurdere filosofiens gyldighet utfra 

logiske kriterier, mener Løvlie at filosofiens gyldighet må ses utfra retorikken (Løvlie, 

2003a).11 Filosofiens gyldighet eller styrke blir her gitt gjennom dens performative effekter. 

Fordi i retorikken gis retor legitimitet via tilhørerne, og sannhet erstattes med sannsynlighet 

og troverdighet. Det er derfor ikke filosofiens oppgave å representere en ”sannhet” som kan 

begrunne den.12 Oppgaven filosofien her står ovenfor er heller å provosere frem 

sannsynligheter. Sannsynligheter filosofien selv ikke kan uttrykke fordi disse bare kan være 

gitt som effekter eller som virkning i relasjon til noe utenfor den selv (Budick and Iser, 1996 

[1987]: xiii). Filosofien kan nå forsøke å få oss til å øyne noe, med det for øyet at vi først ser 

når vi ser selv.13 Den som leser en filosofisk tekst står derfor med nødvendighet i forbindelse 

                                              

10 Med Iver B. Neumann og Eivind Røssaak: ”Grensene faller, det er hovedoverskriften over vår tid” (Neumann og 
Røssaak, 2006: 15). 

11 Derrida kommenterer i denne sammenheng: ”I have never reduced […] logic to rhetoric” (Derrida, 1995 [1992]b: 223 – 
224). Han kan heller sies å foreslå en ny forståelse for sammenhengen mellom dem.  

12 Derrida snakker et sted om ”en interesse for sandheden” (Derrida, 1988 [1986]: 67), og hvordan dekonstruksjonen driver 
oss til å måtte stille ”spørgsmål vedrørende sandheden” (ibid). Denne passasjen avsluttes noe kryptisk med utsagnet: 
”Erfaringen av sandheden er en meget farlig erfaring, som ikke har nogen forsikring, som ikke har noen rammer” (ibid).  

13 Dag Johnsen og Thomas Krogh skriver i innledningen til Hegels Logikk at: ”Alvorlig befatning med Hegel kan være 
øvelser i å se […]” (Johnsen og Krogh, 1971: xii). Det er ikke her meningen å gi noen form for prioritet til synssansen til 
fordel for andre sanser. Som Richard Rorty skriver: “Derrida thinks, or at least thought when he began writing De la 
Grammatologie, that the only way to solve Heideggers problem was to get away from terminology borrowed from the 
visual […] and invent a new way which had to do only with writing” (Rorty, 1982: 101). Derridas Memoires of the Blind. 
The Self-Portrait and Other Ruins (1993 [1990]) reflekter over forholdet mellom den seende og den blinde. Det skjer på 
sedvanlig derridask vis: ”Indeed, it is about these tropes, about this troppo, this too much of sight at the heart of blindness 
itself, that I would like to speak” (ibid: 16). En slik undersøkelse vil kunne gi metodologiske implikasjoner, fordi: “Idein, 
eidos, idea: the whole history, the whole semantics of the European idea in its Greek genealogy, as we know – as we see – 
relates seeing to knowing” (ibid: 12). I denne, så vidt jeg kan lese meg til, oversette boken introduserer Derrida for alvor 
noen tema, noen figurer, han bygger store deler av sitt eksplisitt etisk-politiske forfatterskap på ut over 90-tallet. Det dreier 
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med spørsmålet om sannsynlighet og troverdighet i filosof(i)ens utsagn (Løvlie, 2003b: 3). 

Sannsynlighetsspørsmålet er her ikke et spørsmål om tekstens forhold til sin referanse, eller 

om tekstens forhold til den som utsier den. Det er et spørsmål om hva den får den andre til å 

se, til å øyne. Filosofien sier ikke svarene for deg eller meg, men den kan utfra spørsmålene 

peke henimot dem. Ikke dermed sagt filosofien blir pedagogisk. Den bestreber seg heller på 

å formulere bestemte sammenhenger innenfor en gitt problematikk, og det er intervensjonen 

innenfor ulike problematikker som gir gyldighet til filosofien. 

En filosofi som søker og ønsker en effekt er en, i klassisk og ny forstand, retorisk filosofi 

(Barthes 1998 [1994]: 7, de Man 1979: 3 – 135, Løvlie 2003: 2). Der hvor logikken angår 

systematiske forhold mellom påstander, angår retorikken en mer pragmatisk dimensjon som 

viser de språklige virkemidlers effekt i en bestemt situasjon: ”Rhetoric radically suspends 

logic and opens up vertigous possibilities of referential abberations (de Man, ). Derfor kan 

det være vrient i filosofien å si noe direkte, nettopp fordi det som da blir sagt ikke har noen 

annen effekt enn det som allerede er sagt gjennom et bestemt påstandsinnhold. Da søkes ikke 

en sannsynlighet som er intersubjektivt lagt ut, men sannsynlighet som en egenskap ved de 

påstander som er formulert. Filosofi som litteratur må, motsatt en slik logikk, vise noe 

gjennom sine fremstillinger. Retorikken blir på denne måten ikke et press eller påtrykk, idet 

den ikke vil pålegge oss et bestemt budskap vi skal herme, reprodusere eller etterligne (de 

Man, 1979: 6).14  Paul Smeyers har formulert lignende setninger i en drøfting av den rolle 

(skjønn-) litteraturen, som supplement, i Derridas forstand, til det vi kjenner som pedagogisk 

filosofi, kan inneha i utdanning: ”Meaning and value are not presented there as something to 

which the reader must submit, but as something in whose active and necessary construction 

the reader is engaged (Smeyers, 2005: 9).     

Paule Thévenin skriver: ”Writing no longer has as its sole function that of transmitting a 

message or a thought; rather, it must act […]” (Thévenin, 1998 [1986]: 15). Når ikke den 

                                                                                                                                            

seg bl.a. om specters og ruins. Det spøkelsesmessige, hantologien, er gjennomgangsfigur – gjengangertema - i Marx’ 
spøkelser. Ruinen er en sentral figur i Lovens makt.   

14 Den formen for retorikk jeg forsøker å formidle her er altså på ingen måte propagandistisk, slik blant annet Hans 
Skjervheim tenkte om retorikk. Den gir oss ikke et budskap vi skal lære oss og etterligne i et en til en forhold. I et 
læringsperspektiv synes dette for meg som en fruktbar posisjon. Og som en posisjon i sterk opposisjon til Kants 
formulering om at ”learning is nothing but imitation” (Kant, 2000 [1790/1793]: 187, § 47). Det bør imidlertid presiseres at 
Kant her drøfter skille mellom den skjønne kunsten (der schönen Kunst) og kunsthåndverk (eller Brodkunst), og 
genialitetens rolle innenfor dette skillet. Derrida kommenterer Kants estetiske teori, særlig dens forhold til det økonomiske, 
i Economimesis (1981).       
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pedagogiske filosofiens virkning er knyttet til et bestemt meningsinnhold den skal formidle, 

blir refleksjoner rundt fremstillingsform sentralt. I formidlingen av et bestemt budskap blir 

gjerne fremstillingsformen sekundær, og formen blir bare det nødvendige middelet man må 

ta i bruk for formidlingen skyld. Vender vi denne formen om, åpner det for en 

fremstillingsform som ikke propaganderer et på forhånd gitt meningsinnhold.15 En slik 

skriftform innbyr til ulike lesninger og dermed potensielt en mengde ulike budskap, og når 

formen ikke er et rent verktøy for budskapet, inviteres tekstens leser til å formulere sine egne 

standpunkter som forholdsvar til det formidlede (Løvlie, 2003b: 11).  

Om Gadamer, Heidegger og Derrida skriver Lars Løvlie: 

 ”Vi kan ikke gjenta deres lesning i en bruksanvisning, det blir bare en dårlig repetisjon, og fullstendig mot 

deres egne filosofiske hensikter. I det vi prøver å forstå Derrida systematisk, og liksom får tak på ham, er vi i 

ferd med å miste ham” (Ibid: 11)    

I dette utsagnet ligger en advarsel til alle som forsøker å skrive som Derrida i et forsøk på å 

forstå Derrida. Den advarsel Derrida har utstedt til alle som ønsker å forstå Antonin Artauds 

kunst gjennom mimetiske operasjoner (Derrida, 1998 [1986]), kommer altså tilbake og 

gjelder Derridas egne tekster.16 Dette innebærer derimot ikke at vi ikke kan gjøre mer eller 

mindre systematiske lesninger av Derridas tekster, slik jeg forsøker i denne oppgaven. De er 

selv ofte systematiske undersøkelser av ulike forhold i verden, det være seg rasisme (1985), 

filosofiundervisning i skolen (2002 [1990]), de uverdige forhold de papirløse [les sans 

papiers] lever under (2005 [2001]) eller UNESCOs institusjonelle funksjon (2002 [1997]). 

Derrida er på dette punktet helt i tråd med Karl Popper når han skriver: ”Genuine 

philosophical problems are always rooted in urgent problems outside philosophy, and they 

die if these roots decay” (Popper, 2004 [1963]: 95). Slik jeg leser Løvlie, minner han oss her 

blant annet om hvordan Derridas tekster ikke forklarer oss noe som helst, hvordan det som 

formidles ikke utledes rent argumentativt. Eller som Derrida selv påpeker: ”there is 

argumentation and argumentation” (1996: 78). Det søkes andre formidlingsprotokoller, 

                                              

15 Det er her aldri tale om ’rene’ former, verken den ene eller den andre veien. De skillene i fremstillingsform jeg her 
antyder utfordres, eller oppheves – dekonstrueres – av G. Johannesens påstand: ”Skrivemåter er budskap” (Johannesen, 
2004 [1981]: 17). Selv en skrivemåte som presenterer seg selv som ureflektert og nøytral er en skrivemåte.  

16 Jeg tror det er mot en slik bakgrunn vi må forstå Geoffrey Benningtons påstand at det ennå ikke er gjort, eller vil kunne 
bli gjort,  gode ’derridean’ dekonstruktive lesninger av Derridas tekster (Bennington, 2000). Nettopp fordi en slik god 
lesning ikke ville pretendere å ’være’ som Derrida(s tekst). Dette ville være å forbli i posisjon som elev som Nietzsche 
formulerte det.   
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andre argumentative situasjoner, enn de forklarende, oppklarende og logisk argumentative.17 

Disse tekstene preges av å ville vise og fremføre, fremfor å avtegne noe på forhånd gitt eller 

skjedd. Man kan si at gjennom diskursive praksiser perspektiveres mer tilvante 

forholdningssett.  

Vanskene med å systematisere Derrida bunner, som Løvlie skriver, i at det ikke finnes noen 

metode. Metoden er lesemåten og fremstillingsformen, og det er ikke lenger mulig å skille 

metode (som lesemåte og fremstillingsform) fra teori. Det er ikke klarlagt på forhånd en 

metode som sikrer teorien, og vi får dermed heller ingen tydelig teori formulert. Pedagogisk 

filosofi som et arbeid på og med språket; som en ”tilstedeværelse i språket” (Løvlie, 2003c), 

som et perspektiveringsarbeid; ”som vendingene tilbake til det samme i nye og andre 

ordelag” (ibid), eller som muligheten for ”[…] a repetition, a possibility of beginning again” 

(Derrida, 1981: 7), har i oppgave å presentere perspektiver som stiller spørsmål til og 

undergraver sammenstillinger, utsagn og teorier allerede etablert. Fordi: ”pedagogisk filosofi 

skal vokte seg vel for å være oppbyggelig” (Løvlie, 2003b: 11).18 Perspektiveringen som 

spørsmålsstilling og undergraving består i nettopp å vise frem hvordan vi alltid ser og leser 

noe som noe. Det vil si, perspektiver viser den språklige formingen av fenomener i verden. Å 

forsøke og gi nye språklige sammenstillinger blir en viktig del av vårt stadig pågående 

forsøk på og forstå oss selv og vår situasjon i verden og gi mening til denne.  

Å snakke om forståelse og mening på denne måten gjør nærheten til Heidegger påtakelig når 

han skriver om ”understanding [..] as a fundamental existensiale of Dasein” (2004 [1926]: 

§32, 192 [151]) 19  og videre at ”meaning is an existensiale of Dasein” (ibid: §32, 193 [151]). 

Denne heideggerske hermeneutikken, hvor han videre skriver om forståelsens ’sirkel’ som 

                                              

17  Gert Biesta skriver, etter en poengtering av at Derridas tekster er ”complex and difficult to read,” hvordan Derrida: ”[…] 
often breaks with the conventional, linear presentation of philosophical argument and contains multiple experiments with 
typography, punctuation, and pictorial form” (Biesta, 2001: 34). Richard Rorty kommenterer denne siden ved Derridas 
arbeider på nesten samme vis: “The most shocking thing about his work – […] – is his use of multilingual puns, joke 
etymologies, allusions from anywhere to anywhere, and phonic and typographical gimmicks” (Rorty, 1998 [1982]: 96). Tre 
linjer nedover på siden kan vi lese Rortys etter hvert så berømte, og respsjonshistorisk beryktede, utsagn: “But Derrida does 
not want to comprehend Hegel’s books: he wants to play with Hegel” (ibid).   

18 Spørsmålet om den pedagogiske filosofiens oppbyggelighet har Lars Løvlie kommentert på ved en tidligere anledning: 
”[Postmodernisten] liker seg i rollen som ironiker og vriompeis, og ønsker for all del ikke å være oppbyggelig” (Løvlie, 
1992b: 250).    

19 Gadamer har i denne forbindelse kritisert Heidegger når Heidegger gir forståelse som fundamental kategori for å 
bestemme den menneskelige eksistens. Gadamer ønsker å utvide det hermeneutiske spørsmålet slik at det ikke bare gjelder 
vitenskapen, men også inkluderer kunsterfaringer og historie (Gadamer, 1989). 
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del av en meningsstruktur festet i den eksistensielle konstitueringen av Dasein, skal jeg ikke 

følge videre. Mer interessant for meg er det Heidegger i On the Way to Language ( 1971 

[1959]) introduserer som sin ’wegformel’: ”Die Sprache als die Sprache zur Sprache 

bringen” (ibid: 112). Veien til språket, sier Heidegger, er gitt på denne formelen, men den er 

ikke gitt slik vi kanskje forestiller oss. Å bringe språket som språk til språk, er ikke å gjøre 

språket synlig eller å vise frem dets underliggende, dype strukturer. Det er heller ikke å 

frembringe et nytt metaspråk. Heideggers formel peker derimot mot et ”web of relations,” 

mot et vev vi alltid er fanget i, og særlig når vi forsøker å [ut]si noe om språk. Dette vevet er 

for Heidegger: ”the pre-determined realm in which […] all linguistic science, all theory and 

philosophy of language, must live” (ibid: 112 - 113). Vi er alltid omfattet av og buntet i dette 

nettet. Det lar seg ikke gjøre å fri seg fra det ved for eksempel å heve seg over det for å se 

hvor det starter eller hva det er grunnet i. Språket omslutter oss på denne måten alltid 

allerede, og blir da filosofiens eneste operasjonsmodus. Filosofien sitter fast i språket og kan 

ikke gjøre noe annet enn å forsøke og snakke om det, og gjør da ethvert ord og enhver 

referanse til et mulig problem. 

Det blir i forlengelsen av en slik tilgang meningsfullt for Lars Løvlie å rette spørsmålet: 

”Kan vi stole på Fenomenologiens vitenskap?” (2003b: 7). Etter en nølende betenkning 

skriver han videre at den filosofiske vitenskap: ”er en danningsoppgave, som blant annet er å 

overbevise oss, eller rettere oppvise for oss, dens lesere, at dens fortelling er sann” (ibid). 

Pedagogisk filosofi som dekonstruert vitenskap er blitt et felt hvor man ikke kan unngå å 

reise språkets problematikk som kastet tilbake på seg selv. Den pedagogiske filosofiens 

realiserte danningshistorie må overbevise og oppvise sin egen sannhet, og den må gjøre det 

for hver enkelt leser hver eneste gang teksten leses. Det lar seg ikke endelig gjøre å dekode 

filosofiens tekster slik en tradisjonell hermeneutikk åpner for å tro.  

Hermeneutikken er en måte å lese eller dechifferere litterære, filosofiske, juridiske eller 

religiøse tekster på, som forutsetter at en tekst lar seg lese i en bestemt forstand, og at man, 

om man tar tekstens tetthet og dybde i betraktning, kan nå frem til tekstens mening, innhold 

eller betydning. Dekonstruksjonen er ikke en hermeneutikk, fordi betydningen som tekstens 

siste lag alltid er delt eller mangfoldig og ikke lar seg sammenføye (til én). 20 Anstrengelsen 

                                              

20 Den pedagogiske filosofen Kjetil Steinsholt trekker det han omtaler som ”[…] hermeneutiske og  dekonstruktivistiske ([   
]) tanketradisjoner” mot hverandre når han presiserer den dekonstruktivistiske tanketradisjon som ”(kritisk hermeneutisk)”  
(Steinsholt, 1994: 12). Steinsholt synes med dette utsagnet ikke å se eller ville vektlegge utgrensningene mellom 
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for å nå en fundamental eller opprinnelig betydning er alltid allerede dømt til en form for 

mangfoldiggjørelse eller deling, splittelse (Derrida, 1988 [1986]: 66). Dette medfører at det 

er umulig å stoppe opp ved en betydning. En tekst vil alltid skjule flere betydningslag. 

Dekonstruksjon skiller seg også fra hermeneutikken og dens stadig lesende søken etter 

mening og betydning nettopp fordi ”[…] deconstruction has never been concerned with the 

contents of meaning alone” (Derrida, 2004 [1990]a: 102). Oppmerksomheten er også rettet 

mot hva en tekst gjør, det vil si hvordan den mener, ikke bare hva.      

Vi kan kanskje si at enhver tekst er preget av noe hemmelig, en hemmelighet verken tekstens 

forfatter eller leser noensinne vil kunne endelig fravriste teksten. Samtidig er det denne 

hemmeligheten som gjør tekster tiltalende og lesbare. Tekstens leselighet struktureres slik 

gjennom umuligheten av å lese det hemmelige i den, dvs. gjennom at vi ikke har tilgang til 

en viss intensjonell mening. Dette er enhver teksts gåte, det at teksten gir frem for lesning 

det som ikke lar seg lese: ” […] that which will remain eternally unreadable, absolutely 

indecipherable, even refusing itself to any promise of deciphering or hermeneutic” (Derrida, 

1992 [1991]).21 Arbeidet med og på en tekst befinner seg hele tiden i dette spennet mellom 

leselighet og uleselighet, og fortolkeren vil alltid i møte med tekstens detaljer - semantiske, 

grammatikalske, logiske, leksikalske, performative, retoriske, narrative, syntaktiske,22 osv.- 

nærme seg et eller annet som motsetter seg en oppklarende utlegning (Derrida, 1996 [1987]: 

38 – 59). Teksten skjuler gjennom å vise frem når vi nærmer oss i et forsøk på lesninger. 

Pedagogisk-filosofisk virksomhet kan derfor ikke være annet enn: 

                                                                                                                                            

hermeneutikk og (Derridas) dekonstruksjon. Noen sider senere virker han forlate denne samlende tenkningen og omtaler 
dekonstruksjon som noe ”kraftløst og meningsløst,” før han konkluderer med retorisk å spørre om det ikke er bedre å 
”holde kjeft” enn å drive dekonstruktive lesninger. Derridas posisjon fremstår her som en ”en naiv og negativ tilstand” 
(ibid: 20). Gadamers hermeneutikk  viser på den annen side mot et håp og åpner verden for oss. I essayet Karneval: En lek i 
verden og en verden i lek finner Steinsholt Gadamer (les: hermeneutikk) ”mer fruktbar enn Derrida” (les: dekonstruksjon) 
(Steinsholt, 2004: 30). Dette er fordi det hos Derrida, for Steinsholt, ”ikke kan være snakk om noen forståelse i det hele 
tatt,” mens man hos Gadamer ”kommer frem til forståelse og noe ukjent blir kjent” (ibid: 31). Å gjøre det ukjente kjent, å 
lyssette det man bare kanskje kan skimte og ane, eller rettere: å gjøre fraværet nærværende og det andre likt med det ene, er 
de bevegelsene Steinsholt, som pedagogisk filosof, prioriterer.        

21 En utfyllende drøfting av forholdet dekonstruksjon, i alle sine former, og hermeneutikk, i alle dens former, lar seg ikke 
avslutte. Jeg har derfor gjort dette veldig kort og unyansert her. En god introduksjon til emnet finnes i fenomenologen 
Rodolphe Gaschés essay Deconstruction and Hermeneutics (2000).     

22 Marian Hobson mener Derridaresepsjonen er preget av en overdreven fokus på de leksikalske aspekt ved Derridas 
tekster, noe hun finner viktig men utilstrekkelig. Hobson søker derfor å presisere at og hvordan de syntaktiske sidene – ”the 
articulating patterns” (Hobson, 1998: 3) -  ved Derridas arbeid må tas i betraktning om man skal kunne gjøre gode 
Derridalesninger. Underveis i oppgaven vil jeg forsøke å peke på hvordan Derrida behandler beslektede problematikker i 
forhold til ulike tema.  
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”[…] en åpen beskrivelse, nærmest en metafor for en prøvende og eksperimentell diskurs, som inkluderer den 

literære og poetiske stil like gjerne som den wittgensteinske og deliberative stil. […] Den pedagogiske 

filosofien er ikke opptatt av å legge rammer og å tenke anvendelse, men på å finne ut av pedagogikkens egen 

fordommer, begreper og rammer – den er pedagogikkens selvkritiske røst” (Løvlie, 2003c: ?). 

Pedagogisk filosofi bør derfor alltid innebære “an attempt to unsettle established thinking 

about education” (Smeyers, 2005: 9).    

1.4 Problemfelt/tematikk 

”The singularity of philosophy is that a domain is not given to it in advance. If there is philosophy, it is a mode 

of questioning or of research that does not let itself be closed up at the outset in a region of discourse or in a 

region of knowledge. […] Consequently, philosophy is always called upon to transgress the border of the 

regions of research or knowledge and to ask itself about its own limits, but also about its own destination” 

(Derrida, 1995 [1992]c: 376).23

Jeg leser videre i denne oppgaven tekster som bærer Jacques Derridas signatur. Mine 

lesninger av disse tekstene settes på spill innenfor en pedagogisk-filosofisk diskurs. Konkret 

skjer dette gjennom å la lesningen av Derridas tekster informerer min lesning av tekster hvor 

den pedagogiske filosofen Lars Løvlie skriver rekonstruksjoner av danningsbegrepet.  

Jeg forholder meg i denne oppgaven til Løvlie (2003) og Smeyers (2005) angivelse av den 

pedagogiske filosofiens oppgave og funksjon. Pedagogisk filosofi skal ikke være en 

oppbyggelig og anvendbar aktivitet. Heller ikke retningsgivende og målrettet. Den skal være 

et strevsomt arbeid på pedagogikkens tekster. Et stadig pågående forsøk på å destabilisere 

pedagogikkens begreper, den idéer. Pedagogisk filosofi skal være en utfordring og en 

utspørring av tankeformer i ferd med å etablere seg. Jeg ønsker ikke mot en slik bevissthet å 

skrive frem noen svar.  

                                              

23 Videre i dette inervjuet sier Derrida: ”All philosophical discussions carry within them the question: What is philosophy? 
Where does it begin, where does it end?” (Derrida, 1995 [1992]c: 376). Han understreker videre: ”Even if the discussions 
seems to bear on a determined object, it suffices to pursue it a little to realize that it is the question of the limit of the 
philosophical that is, each time, in play” (ibid). Uten å kunne forfølge dette utsagnet videre her, våger jeg påstanden at dette 
er det sentrale i Derridas forfatterskap. Enhver Derridatekst søker – og evner - å stille det grunnleggende filosofiske 
spørsmålet hva er filosofi? Hva gjør filosofi til filosofi? Hver på sin måte spør de: hva gjør denne teksten jeg nå leser, 
denne skriften, til en filosofisk tekst? til en filosofisk skrift? Selve spørsmålet om filosofien selv står alltid i Derridas 
tekster på prøve.  
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Lesningen av Derridas tekster åpner for og gir meg muligheter til å stille spørsmål til og 

drive kritikk av Løvlies tekster. Dette skjer i tråd med Løvlies egen påpekning av hvordan 

moderne pedagogisk filosofi ”vil erstatte tradisjonen med kritikken, skolen med 

argumentasjonen og retningen med diskusjonen mellom filosofer” (Løvlie, 1992a: 21). På 

den måten kan mine tekstlige bestrebelser peke ut over Løvlies tekster, og åpne for nye sider 

ved dem. Jeg forsøker derimot ikke å gi Derridas tekster et pedagogisk meningsinnhold eller 

en pedagogisk-filosofisk syntaks. Eksegesen av Derridas tekster foregir heller ikke å ville 

aksiomatisere dens fremstillinger og forklaringer. 

I de påfølgende kapittel gjør jeg grundige lesninger av Speech and Phenomena (1973 

[1967]), Of Grammatology (1976 [1967], Limited Inc (1988a). Dette er nødvendig for å 

klargjøre premissene for de innslagspunktene (Derrida, 2005 [2001]: 115) jeg mot slutten av 

oppgaven lar Derridas tekster anføre i forhold til Lars Løvlies tekster. Av Lars Løvlies 

tekster forholder jeg meg i hovedsak til kjernetekstene i det rekonstruktive 

danningsprosjektet: Mot et utvidet danningsbegrep (2000) og Teknokulturell danning 

(2003).     
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2. Derridas lesning av Husserl  

 

Jeg vil nå lese en av Derridas tidligst publiserte tekster, Speech and Phenomena (1973 

[1967]).24 Vi forlater dermed det mer spesifikt uttalte pedagogisk-filosofiske feltet. Dette 

betyr derimot ikke denne delens mangel på pedagogisk-filosofisk relevans. Rent bortsett fra 

at vi, som Derrida sier, alltid er tvunget til å måtte begynne vår lesning et sted vi ikke fullt ut 

kan begrunne (Derrida, 1976 [1967]: 162), er dette kapittelet et viktig bidrag for det som 

kommer senere. Særlig utfordringen av fenomenologiens tidsoppfatning, som ikke kan 

skilles fra dette kapittelets øvrige tema, er et viktig premiss for Derridas tenkning om den 

framtid ’som skal komme.’  

Jacques Derrida skriver Speech and Phenomenas ærend:  

“[…], our intention is to begin to confirm that the recourse to phenomenological critique is metaphysics itself, 

restored to its original purity in its historical achievement” (SP: 5)  

For Derrida innebærer dette å vise hvordan det fenomenologiske prosjekt, tross Husserls 

egne ambisjoner, ender som den mest omseggripende utviklingen av metafysikkens mest 

grunnleggende forutsetning: væren gis som nærvær (SP: 8). Videre vil alle spørsmål om 

mening og betydning identifiseres under stemmens (talens) privilegerte stilling som verdien 

av nærvær. Objektets nærvær, nærværets mening for bevisstheten, selvnærværet i den 

levende talen og i selvbevisstheten (Derrida, 2002 [1972]). 

Derridas dekonstruktive lesning av Husserls Logische Untersuchungen tar sitt utgangspunkt 

i fenomenologiens randsoner.25 I tegnet, i temporaliseringens bevegelse, i forholdet til 

den/det andre, intersubjektiviteten (SP: 6 - 7). Jeg begynner med tegnet, med “the privileged 

example of the concept of the sign” (SP: 5). For det er Husserls analyse av det språklige tegn 

                                              

24  Videre SP 

25 At Derrida tar som utgangspunkt tilsynelatende marginale eller ”uviktige/sekundære” aspekt, noen ganger enkelttord (for 
eksempel parergon hos Kant, ett ord som opptrer en eneste gang: Derrida, 1987 [1978]) i de tekstene han leser og lar de 
innta hovedrollen i resonnementet er en del av den dekonstruktive lesemåte. Blant annet for å vise i egen skrift hvordan de 
skillene som er skapt mellom sentrum og marginalitet, innside – utside, kan reverseres og spres ut, dette innebærer ikke for 
Derrida å snu begrepshierarkiet opp ned. Det ville bare innstifte en ny form for metafysikk.  
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Derrida vender oppmerksomheten mot i innledningen av Speech and Phenomena.26 Ordet 

”tegn” har, hos Husserl, dobbel betydning. ”Tegn” kan bety uttrykk (Ausdruck) eller 

indikasjon (Anzeichen). Denne todelingen er for Husserl en vesentlig og nødvendig 

distinksjon som vil lede hans påfølgende analyser (SP: 4). Uttrykket er et tegn med 

betydning (Bedeutung), indikasjon er et tegn som mangler Bedeutung.27 Med Husserl: 

”Tecken i bemärkelsen indikationer ( […]) uttrykker nämligen ingenting” (Husserl, 2000 

[1913]: kap.1. § 1: 43). Tegn som indikasjon er uten betydning. Forskjellen mellom uttrykk 

og indikasjon, de har til felles å være tegn begge to, ligger i at et uttrykks betydning er 

umiddelbart tilstede for bevisstheten sammen med uttrykket selv, mens denne 

umiddelbarheten savnes når det gjelder indikasjonen (Bennington, 1993 [1991]: 66). 

Indikasjonen er et ytre forhold som faller utenfor den absolutte idealitetens innhold. Den 

faller utenfor sannheten.28 Uttrykket er direkte knyttet til talen, det er et rent lingvistisk tegn: 

”meaning is reserved for the content in the ideal sense of verbal expression, spoken 

language” (SP: 19).  

Det som i siste instans skiller utrykket fra indikasjonen, er hvorvidt det talende subjektets 

betydningsintensjon er direkte eller indirekte tilgjengelig. Betydningen er det et talende 

subjekt som uttrykker noe vil si [vouloir-dire] eller mener å si om noe, og at uttrykket vil si 

noe (SP: 18). Et uttrykk må, for å være uttrykk, alltid være underkastet et subjekts vilje til å 

si noe bestemt. Tegnet som uttrykk er gitt liv29 (animated), er det ikke det, er tegnet 

indikasjon (SP: 20). Dette innebærer at et og samme fenomen kan oppfattes som enten 

uttrykk (diskursivt tegn) eller indikasjon (ikke-diskursivt tegn), forskjellen mellom dem er 

mer av funksjonell enn substansiell art. Skillet mellom dem undergraves i kommunikasjonen 

når Husserl skriver: ”Betydandet är […] – i meddelande tal – alltid sammanflätat med et 

indikationsförhållande […]” (Husserl, 2000 [1913]: kap. 1. § 1: 44). Betydningen er alltid i 

en reell samtalesituasjon flettet sammen med indikasjonen. 

                                              

26 La Voix et le Phenomene er bokens franske orginaltittel. Speech and Phenomena er kanskje ikke en veldig god 
oversettelse. Voix betyr stemme, mens speech kanskje mer impliserer talen. Noen steder er fokus på talen, andre steder på 
stemmen 

27 Derrida: “(we still have to put it in German)” (SP: 17). 

28 jamfør blant annet Derridas Dissemination (1981 [1972]). I en lesning av Platon finner Derrida den samme strukturelle 
logikken. Skriften, som talens supplement, truer sannheten: ”This is why writing, at least insofar as it sows ’forgetfulness in 
the soul,’ turns us towards the inanimate and toward nonknowledge” (ibid: 105).   
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I kommunikasjonen er begge tegntypene tilstedet samtidig, de virker sammen. De samvirker 

og uttrykket og indikasjonen kan ikke her skilles fra hverandre. Man er, i kommunikative 

situasjoner hvor flere subjekt er involvert, avhengig av det indikative tegnet for formidling 

(tegnet som lyd eller skrift eller gester etc). Andre subjekters intensjon er bare tilgjenglig 

indirekte gjennom indikasjon. Det er, som vi så, uttrykkets betydningsfullhet som er talens 

virkelige meningsfulle side, men formidlingen av denne indre meningen er i 

kommunikasjonen betinget av indikasjonen, dvs. tegnets ytre, empiriske side. Når uttrykket 

uttrykkes gis det materialitet, det være seg i form av skrift eller lyd. Det har gått fra å være 

uttrykk til indikasjon og er dermed ikke lenger absolutt underlagt subjektets vouloir-dire 

(vil-si, wants/means-to-say), og Husserls nødvendige og vesentlige distinksjon er truet. For å 

kunne fortsette å operere med distinksjonen mellom et tegns ytre empiriske side og dets 

indre (mentale/sjelelige) side må Husserl vise hvordan kommunikasjonens sammenfletning 

av uttrykk og indeksikalitet kan flettes opp. Han må godtgjøre eksistensen av en 

fenomenologisk situasjon der tegnet fungerer som rent uttrykk og ikke er kontaminert av 

indikasjonen (Gasché, 1994: 37). Denne situasjonen lokaliserer Husserl i ”the solitary 

mental life (einsamen Seelenleben)” (SP: 22).30  

Denne situasjonen, eller dette rommet, slipper så å si unna det indikative tegnets 

kontaminering av kommunikasjonen. I ’det ensomme sjelslivets’ tause indre monolog, finner 

Husserl uttrykkets renhet. Uttrykket forblir rent i dette kommunikasjonsløse språket nettopp 

fordi den indre monologen setter indikasjonen ut av virksomhet: ”Uttrycken utövar 

emellertid sin betydelsefunktion även i det ensamma själslivet, der de inte längre fungerar 

som indikationer” (Husserl, 2000 [1913]: kap. 1. § 1: 44). Den indre monologen er ikke 

avhengig av et empirisk ytre. Husserl må nå, for å sikre en indrehet uavhengig av all 

formidling gjennom et ytre som kontaminerer det rene uttrykket, stenge ute en type av tegn. 

Det han derimot ikke gjør er å stille spørsmålet om tegnet som sådan. Husserl unnviker det 

generelle hva er et tegn? (SP: 23). Han begrenser seg dermed til observasjonen, skriver John 

Sallis: ”[…] that every sign is a sign for something, without enquiring about what it means 

to be a sign for something” (Sallis, 1992: 124).  

                                                                                                                                            

29 Talen er med andre ord et livgivende medium, uten talen; død for Husserl. Vi skal senere se hvordan Derrida snur dette. 

30 Tror dette må oversettes med ”det ensomme sjelslivet” og ikke ”det ensomme mentale livet.” Derrida har den tyske 
betegnelsen med i teksten hele veien. 
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Spørsmålet hva er lar seg kanskje ikke stille når det gjelder tegnet. Kanskje er tegnet det som 

unndrar seg bestemning i form av væren på et ontologisk plan? Kanskje tegnet er noe annet 

enn væren. Og kanskje tegnet er nettopp det som ”produces ’philosophy’ as the empire of 

the ti esti?” (SP: 25).31 Spørsmålet om tegnet er da identisk med spørsmålet om ikke 

metafysikken konstitueres gjennom forsøket på å redusere tegnet (SP: 26). Er dermed 

Husserls fenomenologiske analyser delaktige i den klassiske metafysikkens bestemmelser av 

væren som nærvær? Fenomenologien synes på dette punkt være plaget fra sitt indre, den 

utfordrer så å si seg selv innenfra (SP: 7). 

Vi har sett hvordan Husserl gjør en distinksjon i tegnbegrepet. Denne distinksjonen ligger til 

grunn for at Husserl kan sette til side den ene siden av tegnet, nemlig indikasjonens 

formidlende karakter. Uttrykket som tegn er med dette unndratt å være avhengig av noen 

referanser til et ytre indikativt felt. I det ensomme sjelslivet taler man med seg selv uten å 

være avhengig ord med noen form for empirisk referanse. Tegnstrukturen gjelder ikke for 

den ensomme sjelen, fordi alt som skjer i den indre monologen skjer i samme øyeblikk. Den 

fulle mening er umiddelbart tilstedet og tilgjenglig. Bevissthetens temporale her-og-nå 

(øyeblikk, instant) struktur (im selben Augenblinck) (SP: 62) umuliggjør tegnet som 

indikasjon. Den indre talens tegn er fiktive for Husserl. Vi har nå fått et skille mellom 

virkelig og fiktiv tale.  

Det Derrida nå ønsker å vise er at betydningens idealitet, som Husserl definerer som 

repeterbarhet, gjør skille mellom en fiktiv og en virkelig anvendelse av tegn problematisk. 

Distinksjonen mellom virkelighet og representasjon Husserl vil bruke på språket er ikke noe 

som kommer til språket utenfra. Språket er nettopp denne representerende prosess, hvor 

hvert tegn alltid allerede er en representasjon av seg selv (SP: 49-50). Derrida viser hvordan 

de distinksjoner som leder Husserls analyser trues om man tar definisjonen av idealitet som 

repeterbarhet på alvor. Idealiteten: 

“which is but another name for the permanence of the same and the possibility of its representation, 

does not exist in the world, [..]; it depends entirely on the possibility of acts of representation. [..] Its 

‘being’ is proportionate to the power of repetition; absolute ideality is the correlate of a possibility of 

indefinite repetition” (SP: 52).  

                                              

31 Å stille spørsmålet hva er forutsetter at språket i utgangspunktet skulle kunne uttrykke alt. 
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Væren er for Husserl med dette bestemt som idealitet, det vil si som repeterbarhet. Denne 

bestemningen av idealitet blir for Derrida inngangen til en videre dekonstruktiv bevegelse, 

når han viser hvordan væren som idealitet på en paradoksal måte er det samme som væren 

som nærvær (SP: 53). De er en og det samme. Nærværets form garanterer idealitetens 

uendelige repeterbarhet. Væren som nærvær gir nået, øyeblikket (Augenblinck), forrang, det 

eneste som finnes for erfaringen er nået her-og-nå. Dette er fenomenologiens aprioriske 

apriori, prinsippenes prinsipp og det som bærer argumentasjonen. Selvnærværet må, for å 

unngå å være formidlet gjennom tegn, produseres i det temporale nåets enhet. 

“Such a perception or intuition of self by self would not only be the case where ”signification” in general 

could not occur, but also would assure the general possibility of a primordial perception or intuition, i. e. of 

nonsignification as the ‘principle of principles’” (SP: 60). 

Den opprinnelig gitte persepsjonens rene bevissthet bærer i seg, i et her og nå, alt værende. 

Derrida kan nå si at Husserls begrep om nået på en avgjørende måte legitimerer og holder 

oppe hele systemet av nødvendige og vesentlige distinksjoner (SP: 61). Han kan endelig 

“approach what is ultimately at stake, what is at bottom decisive: the concept of time” (SP: 

63). Det gjøres gjennom å løfte frem og kommentere noen relevante sider fra Husserls 

forelesninger om The Phenomenology of Internal Time-Consciousness.  

Tiden forstås her som en kontinuerlig forbindelse, for hvert nå kan ikke forstås som et rent 

øyeblikk (SP: 61), hvor hvert nå bærer med seg et spor (trace) av det som har vært og 

samtidig en foregripelse av det som skal komme. Til hvert nå i persepsjonens nærvær hører 

det også “a nonpresence and nonperception, with primary memory and expectation 

(retention and protention)” (SP: 64). Husserl tillater med dette fraværet som del av nået, 

sporet av fravær er med å konstituere nået (SP: 67). Skillet mellom persepsjon og ikke-

persepsjon blir et spørsmål om to former for representasjon og minne. Retensjonen 

(primærminnet) tilhører den umiddelbare urepresenterte persepsjonen, representasjonen 

krever derimot en refleksiv akt for å gjøres nærværende.32 Representasjonen deler det 

opprinnelig nået, det er ikke lenger ett.  

Derrida skriver: 

                                              

32 Det kan her anes en ”strukturell” likhet til forholdet mellom uttrykk og indikasjon, og hvordan renheten og 
opprinneligheten Husserl søker stadig kontamineres, eller er opprinnelig kontaminert. 
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“the possibility of re-petition in its most common form, that is, the constitution of a trace in the most universal 

sense – is a possibility which not only must inhabit the pure actuality of the now but must constitute it through 

the very movement of différance it introduces. Such a trace is [..] more “primordial” then what is 

phenomenological primordial” (SP: 67).   

Det primære minnet bærer med seg et spor og nærværet er alltid allerede representert før det 

er nærværende. Différance33 betegner her nåets opprinnelig forskjell fra seg selv, det er ikke 

ett, og fremhever opprinnelsens utsatthet. Siden sporet med nødvendighet alltid allerede er 

del av, eller skrevet inn i, påskrevet, nærværet, er det ikke noen vesentlig distinksjon, slik 

Husserl ønsker, mellom persepsjon og ikke-persepsjon, mellom rent nærvær og det som er 

gitt mediert gjennom tegn (Lawlor, 2003: 75). De vanskene Derrida her legger frem for, eller 

leser ut av  Husserls system, finner han igjen i hvordan Husserl oppfatter språk generelt. 

Selve språkets uttrykksform regner Husserl for en slags sekundær hendelse som blir lagt til 

et opprinnelig og før-uttrykklig meningsnivå (SP: 69). Derrida fokuserer nå på stemmen, og 

dens kraft i Husserls system (SP: 75). 

Stemmen er det medium subjektet har for å bevare meningens nærvær for seg selv, i sitt 

indre, uten å måtte via en ytre empiriske uttrykksmaterialitet (SP: 76). Den fenomenologiske 

stemmen er ideell, og har status som idealitet fordi taleprosessen presenterer seg selv som et 

allerede rent fenomen. ”The operation of ’hearing oneself speak’ is an auto-affection of a 

unique kind” (SP: 78). Det hører til den fenomenologiske taleoperasjonens bestemmelse at 

når subjektet taler vil det samtidig høre og forstå seg selv mens det taler: ”[…] the regime of 

hearing-oneself-speak, […] in the meaning of a source whose truth continuousley resources 

itself ” (Derrida, 1982 [1972]h: 291). Subjektet er her absolutt nær seg selv. Stemmens 

empiriske ytre stryker seg selv ut i det øyeblikket den blir produsert. Stemmes betydning 

(signifiant) eller mening er av ideell art, og dermed uavhengig noe form for formidling 

gjennom noe ytre. Stemmen produserer seg selv i verden som ren selv-affeksjon (eller selv-

påvirkning), i umiddelbar nærhet til seg selv. Bevisstheten tenkes altså, i den metafysiske 

tradisjonen, i analogi med stemmen som hører seg selv - ”[s’entendre parler]” (SP: 79) - og 

har da ikke bruk for for å låne fra noe utenfor den uttrykkssubstans (signifikant) som den 

                                              

33 Derridas neologisme og neografisme différance kan vi foreløpig og i forenklingens navn si omfatter tre betydninger, eller 
inneholder tre ord i ett. 1. To differ; å være ulik, ikke det samme som. 2. differere (latin); spredning, oppløsning. 3. To 
defer; forsinke, utsette. Ett vesentlig poeng i forbindelse med nyordet différance er hvordan a-en i différance i den muntlige 
talen ikke høres, différance med a uttales på samme måte som difference med e. Ordet må leses for å gis den meningen 
Derrida ønsker. Utlegningen av tanken om différance finnes bredest utmalt i teksten Différance (1982 [1972]b).    
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produserer og blir påvirket av. Dette innebærer den absolutte reduksjonen av rommet (SP: 

79), og at stemmen produseres som ren temporalisering. Selv-affeksjonen er subjektivitetens 

mulighetsbetingelse, og uten denne vil ikke verden kunne fremtre som sådan for subjektet.  

Selv-affeksjonen som stemmens operasjon må forutsette en ren forskjell som deler selv-

nærværet. Det er i denne rene forskjell alt man tror kan utelates selv-affeksjonen - rommet, 

det ytre, verden, kroppen - har sin rot. For å kunne gripe denne rene forskjellen så nær den 

selv som mulig, må man gjennom den transcendentale reduksjonen, selv om den ikke lenger 

i ren forstand er mulig. Denne forskjellen har ingen identitet, den har ingen renhet eller 

opprinnelse. Vi er nærmest denne forskjellen i différancens bevegelse. Différancens 

bevegelse produserer det transcendentale subjektet, den kommer ikke til det utenfra. 

“Why, in fact, is the concept of auto-affection incumbent upon us?” (SP: 83) Stemmens 

substans synes for Husserl å være rent temporal, og det er dette som skiller stemmen fra 

andre medier for betydning og gir den dens originalitet. Men denne temporaliteten synes 

ikke å fremvise en mening som i seg selv skulle være ikke-temporal. Meningen vil alltid 

være, allerede før den er uttrykt, tvers igjennom temporal. Dette er fordi ”’The source point’ 

or ‘primordial impression,’ that out of which the movement of temporalisation is produced, 

is already pure auto-affection” (SP: 83). Dette nye nået er ikke et værende, det er ikke et 

produsert objekt, men ren bevegelse, og denne rene bevegelsen kan ikke språket beskrive 

uten gjennom å ta i bruk metaforer. En slik metafor, som springer ut av temporalisering, vil 

alltid være en metafor for noe opprinnelig. Metaforen34 tid, sier Derrida, som metafor vil 

alltid dekke over selv-affeksjonens bevegelse samtidig som den peker på den. De 

tradisjonelle metafysiske begrep dekker alle over denne forskjellens bevegelse, den kommer 

ikke til syne.  

Den rene forskjellen, som konstituerer det levende nåets selvnærvær, drar med seg inn i 

selvnærværet alt det urene man trodde man kunne holde utenfor. Det levende nået er derfor 

alltid allerede et spor, allerede fra opprinnelsen, og dette sporet er ikke et attributt. 

Opprinnelsen må tenkes ut fra sporet, sporet skal ikke forstås ut fra opprinnelsen. Derrida 

                                              

34 se White Mythology: Metaphor in the Text of Philosophy (Derrida, 1982 [1972]g), s. 207 – 272) om hvordan 
filosofihistorien dekker over egne metafor, eller ikke innrømmer begrepene sine status av å være metafor. Dette kommer 
jeg tilbake til mot slutten av oppgaven. De lesningene Derrida gjør her har blitt forsøkt imøtegått av en rekke filosofer, se 
blant annet P. Ricoeur: The Rule of Metaphor (2003).  
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betegner dette som arke-skrift (SP: 85). Arke-skriften er allerede i funksjon når mening 

oppstår (Culler, 1994: kap. 2. 1). Og vi kan litt skjematisk summere opp med å si at tillegget 

alltid blir lagt til for å supplere en brist,35 et opprinnelig ikke-selvnærvær. Om indikasjonen 

med nødvendighet må supplerer talen for talens konstitusjon av det ideale objekt, er det fordi 

meningens og talens nærvær alltid allerede kommer til kort alene, kun i kraft av seg selv. 

Derridas dekonstruktive lesninger fremviser, eller lar tre frem, det han kaller supplementets 

logikk. Husserl forsøker på alle områder å finne et indre meningsgivende prinsipp som skal 

fungere som mulighetsbetingelse for det ytre, samtidig som dette ytre gjennom en motsatt 

bevegelse tar del i det indre for å supplere bristen der (SP: 87). Nåets nødvendige 

utstrekning (i retensjon, nå og protensjon) gjennomborer øyeblikket, det indre sjelslivet 

gjennombores av indikasjonen, talen kontamineres av skriften. Alle steder innstifter 

supplementet bristen i Husserls analyser, samtidig som det skal supplere dem for å gjøre dem 

hele. Og når vi tenker supplementet på denne måten er supplementet i virkeligheten 

différance.36 Forskjellsvirkningen som på en og samme tid både splitter, forskyver og 

forsinker nærværet, og i den samme bevegelsen underkaster nærværet den opprinnelige 

splittelsen og utsettelsen.  

Denne différancen kan ikke tenkes med utgangspunkt i bevisstheten, det vil si det samme 

som nærværet. Men différancen kan heller ikke tenkes med utgangspunkt i nærværets 

motsetning, fraværet eller ikke-bevisstheten (SP: 89). Différance som supplement står 

istedenfor i nærværets oppringelige mangel i seg selv. Nærværets opprinnelse vill alltid 

allerede ikke være nok, det vil være preget av et savn om å være hel (Leitch, 1983: kap. 3).          

Nå mot slutten ett langt sitat som får stå ukommentert før vi går videre.37  

                                              

35 Splittelsen er kanskje ikke selvkurerende slik dikteren Espen Stueland skriverr (2004)  

36 Et annet sted heter det: “[…] supplement, another name for difference” (OG: 150). 

37 Fordi: for å forstå noe som helst av Derrida må man lese Derrida. Det jeg presenterer her og dere leser og forstår, uansett 
hvor tett jeg prøver å ligge på teksten (det er kanskje mer oversettelse, oversettelse av den engelske tekstens oversettelse fra 
fransk) er ikke Derrida. Og likevel, vi prøver. Eller med Derrida: de som kritiserer meg (for det ene eller andre) kan ikke ha 
lest det jeg skriver, enda mindre forstått (Derrida, 1986/1989: 255 - 261).  
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“This structure of supplement is quite complex. As a supplement, the signifier (signifiant) does not represent 

first and simply the absent signified. Rather, it is substituted for another signifier, for another type of signifier 

that maintains another relation with the deficient presence, one more highly valued by virtue of the play of 

difference. It is more highly valued because the play of difference is the movement of idealization and 

because, the more ideal the signifier is, the more it augments the power to repeat presence, the more it keeps, 

reserves, and capitalizes on its sense. Thus an indication is not merely a substitute that makes up for [supplee] 

the absence or invisibility of the indicated term. The latter, it will be remembered, is always an existent. An 

indicative sign also replaces another kind of signifier, an expressive sign, a signifier whose signified 

(bedeutung) is ideal. In real communicative speech, expression gives way to indication because, we saw, the 

sense aimed at by the other, and more generally, his experience are not presented to me in person and never 

can be” (SP: 89). 

Idealiteten synes nå, etter en rekke omveier38, å fremtre som uendelig différance. Men 

idealitet som uendelig différance kan bare skje i forhold til døden overhodet. Kun en relasjon 

til min-død lar nærværets uendelige différance komme til syne. Den uendelige différance blir 

(og er bare dette) til livets endelighet, til livets vesensmessige forhold til seg selv og sin død. 

”The infinite différance is finite” (SP: 102).39 Différance kan ikke lenger tenkes og forstås 

innenfor et skjema av motsetninger, som endelig og uendelig, nærvær og fravær. Med dette 

stenges den metafysiske historien om væren som nærvær i nærværets uendelighet. Denne 

historien lukkes når det absolutt uendelige trer frem for seg selv som sin egen død. 

Betingelsen for konstitusjonen av idealiteten og nærværet, og dermed menings- og 

betydningsdannelsen, er subjektets dødelighet. Språket er betinget av dødeligheten. Eller; 

enhver form for idealitet, særlig en språklig idealitet eller betydning, er kun mulig i dette 

stadige spill med subjektets dødelighet. Hvor subjektets dødelighet samtidig er betingelsen 

for og fortrenges av idealiteten. Det er her mennesket finnes, i de situasjoner hvor vi er gitt i 

et ureduserbart forhold til døden og den andre.40 Peter Kemp: ”Det bejakande elementet hos 

Derrida är just hans ja till tidsligheten och den Andre” (Kemp, 1993: 25). 

                                              

38 Derridas insistering på nødvendigheten av omveien kan nok med hell her tenkes i forhold til fenomenologiens slagord: 
”Zum Sache selbst!” 

39 Her kan det bemerkes at differance også er ”something other than finitude” (Derrida, 1976 [1967]: 68). 

40 Denne siden ved Speech and Phenomena gir gjenklang i The Gift of Death (1995 [1992]) hvor Derrida leser frem livet og 
døden som den ultimate gaven og hvilke ansvar det innebærer. Jeg nærmer meg dette, uten å kommentere direkte på det, i 
drøftingen av økonomien og representasjonen 
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Da gjenstår det bare for oss, skriver Derrida: “to speak, to make our voices resonate 

throughout the corridors in order to make up for [suppleer] the breakup of presence” (SP: 

104).  

Jeg har i dette kapittelet gjort en lesning av Derridas dekonstruktive lesning av noen 

Husserl- tekster. Det har dreid seg om tegn, temporalitet, idealitet og stemmen, og Husserls 

fenomenologiske prioritering av nærvær. I neste kapittel vil noen av disse temaene utvikles 

videre når jeg leser Derridas dekonstruktive lesning av strukturalisten Ferdinand de 

Saussures epokegjørende Course in General Linguistics (1983 [1916]).  
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3. Derridas lesning av Saussure 

 

”[…] absolute proximity of voice and being, of voice and the meaning of being, of voice and the ideality of 

meaning” (Derrida, 1976 [1967]: 12). 

Den vestlige metafysikken er, slik Heidegger har påpekt (1998 [1988]) og Derridas lesning 

av Husserls fenomenologiske meningsteori indikerte, dominert av den verdien nærværet 

tilskrives. Metafysikken søker alltid, uansett hvilket innhold den undersøker for å klarlegge, 

å peke ut en overlegen verdi uløselig knyttet til dette nærværsidealet. Den kontinuerlige 

etableringen av nærværets idealitet pålegger metafysikken en binær, opposisjonell tankeform 

eller tankefigur. En tankefigur som, gitt de opposisjonelle strukturene den grunnes i, positivt 

markerer og definerer den ene siden mot negativt den andre (nærvær defineres mot fravær, 

innsiden markeres mot utsiden, sjelen står mot kroppen, skriften korrumperer talen, etc.). 

Også der hvor disse motsetningsparene presenteres som likeverdige og nøytrale, 

argumenterer Derrida, innskrives en hierarkisk rangering med en oppvurdering av den ene 

siden på den andre sidens bekostning.     

Allerede i Platons Phaedrus (1997) nedvurderes skrift/skriving, og gis som den negative 

siden i opposisjon til stemmen/talen. Om mening trenger et uttrykk skal uttrykket være 

muntlig vokalt. Fordi det talte ord sammenfaller med dets betydning, forsvinner idet mening 

oppstår og bevitner det livgivende nærværet til det intensjonelle, meningsgivende subjektet. 

Skriften/skrivingen, på den andre siden, som en form for mekanisk tillegg til talen, utvider, 

både i tid og rom, den lingvistiske kommunikasjonens område. I og med den konsekvens at 

skriving etterlater seg skriften som materielt gjenværende, det vil si som tekst. Vi kan 

kanskje si det skjer en eksteriorisering av bevissthetsinnholdet som tekst. En tekst som kan 

leses og da utsies gjentatte ganger. Den kan med andre ord repeteres. Eller kanskje bedre, 

den inviterer til repetisjon. En repetisjon som vil kunne skje uten korrektiver fra den som 

opprinnelig (ut-)talte ordene. Repetisjonen unndrar seg det intensjonelle subjektets mulighet 

for intervensjon, det vil si nærværet.  

Innenfor den metafysiske tradisjonen er altså stemmen, som det naturlige, privilegert over 

skriften. Fordi stemmen er det sted hvor, for å bruke Saussures terminologi, signifikanten 

synes mest nyttig for signfikatet, og signifikantens eneste oppgave er å viderebringe 
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signifikatet. Og det er denne nedarvede diskusjonen - knyttet til stemmen, skriften og 

nærværet – Jacques Derrida forfølger i sin lesning (Derrida, 1976 [1967]) av Ferdinand de 

Saussure tekst Course in General Linguistics (1983 [1916]), og som jeg skal følge i dette 

kapittelet.        

3.1 Lingvistikk og grammatolgi 

”It is a question at first of demonstrating the systematic and historical solidarity of the concepts and gestures of 

thought that one often believes can be innocently separated” (Derrida, 1976 [1967]: 13 - 14).41

Før jeg begynner å lese hvordan Derridas tekst Of Grammatology dekonstruerer F. de 

Saussures tekst Course in General Linguistics (1983 [1916]), presiserer jeg de forberedende 

stegene teksten innledningsvis legger til grunn. Når Derrida ønsker å utfordre den 

tradisjonen de ulike begreper tilhører, kan han ikke begynne sin dekonstruktive lesning fra et 

sted tilsynelatende eksiterende utenfor filosofien. Lesningen må tvert imot, for å kunne stille 

seg mot den tradisjon begrepene tilhører, iverksette en hel rekke av tradisjonens begreper.42 

En dekonstruktiv lesning starter alltid ut fra tradisjonens innside:  

”The movements of deconstruction do not destroy structures from the outside. They are not possible and 

effective, nor can they take accurate aim, except by inhabiting those structures. Inhabiting them in a certain 

way, because one always inhabits, all the more when one does not suspect it. Operating necessarily from the 

inside, borrowing all the strategic and economic resources of subversion from the old structure, borrowing 

them structurally, that is to say without being able to isolate their elements and atoms, the enterprise of 

deconstruction always in a certain way falls prey to its own work” (OG: 24).43  

                                              

41 Derrida, J. (1976 [1967]): Of Grammatology. Videre OG. 

42 På dette punkt er Derridas tekst svært nær Heidegger, når Heidegger skriver: ”The story of basic philosophical concepts 
derived from the philosophical tradition is still so influential today that this effect of tradition can hardly be overestimated. 
It is for this reason that all philosophical discussion, even the most radical attempt to begin all over again, is pervaded by 
traditional concepts and thus by traditional horizons and traditional angles of approach, which we cannot assume with 
unquestionable certainty to have arisen originally and genuinely from the domain of being and the constitution of being 
they claim to comprehend. It is for this reason that there necessarily belongs to the conceptual interpretation of being and 
its structures, that is, to the reductive construction of being, a destruction – a critical process in which the traditional 
concepts, which at first must necessarily be employed, are de-constructed down to the sources from which they were 
drawn” (Heidegger, 1982 [1975]: 23). I denne engelske Heideggeroversettelsen finner vi ordet de-constructed/de-
construction. Det står her med bindestrek, bindestreken er borte hos Derrida. Det jeg mener å gjøre med dette sitatet er å 
peke til den tradisjonen Derrida her skriver, om ikke innenfor så i hvert fall, i forlengelsen av.  

43 I Force and Signification skriver Derrida det slik: “The break with this structure of belonging can be announced only 
through a certain organization, a certain strategic arrangement which, within the field of metaphysical opposition, uses the 
strengths of the field to turn its own stratagems against it, producing a force of dislocation that spreads itself throughout the 
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Derrida ønsker å påpeke den alltid nærliggende faren som truer en viss type kritiske 

lesninger av historiens tekster for bare å gjenta tradisjonen, og dermed bekrefte den.44 Enten 

dette skjer gjennom negasjoner, ulike regressive former for kritikk eller ahistoriske 

avvisninger er det like lite fruktbart. Filosofien som sådan vil aldri kunne etablere et område 

utenfor filosofien hvor den vil kunne reflektere over seg selv, så å si som filosofiens Andre, 

nettopp fordi dette ville forutsette et språk som ikke var filosofiens: ”frontal critiques always 

let themselves be turned back and reappropriated into philosophy” (Derrida, 1995 [1992]a: 

82). Det ville være et område inkommensurabelt med den filosofiske tradisjonen, ett rom 

ureduserbart til filosofi. Dette er allikevel hva Derrida ønsker, det er hva han søker og det 

han vil utforske mulighetene for. En Derrida tekst spør: 

”If philosophy has always inteded, from its point of view, to maintain its relation with the non-philosophical, 

that is the antiphilosophical, with its practices and the knowledge, empirical or not, that constitute its other, if 

it has constituted itself according to this purposive entete with its outside, if it has always intended to hear 

itself speak, in the same language, of itself and of something else, can one, strictly speaking, determine a 

nonphilosophical place, a place of exteriority or alterity from which one might still treat of philosophy?” 

(Derrida, 1982 [1972]a: xii) 45   

Geoffrey Bennington (2000) har påpekt et sted at kan hende ønsker filosofien å kontrollere. 

Rodolphe Gasché spissformulerer: ”Western philosophy is in essence the attempt to 

domesticate Otherness” (Gasché, 1986: 101). Derridas dekonstruktive lesninger av de 

nedarvede tekster – ”we’ll only ever be dealing with texts” (OG: 329) - er muligens drevet 

frem av en vilje til å tenke begrepenes ytterste grenser, til å nærme seg det som nesten ikke 

                                                                                                                                            

entire system, fissuring it in every direction and thoroughly delimiting it” (2002 [1967]a: 22). Dette er siste del av et kort 
avsnitt, men det er starten av avsnittet som vil bli interessant for meg videre i denne oppgaven. Så for å foregripe 
oppgavens avsluttende del legger jeg inn et åpent frampek her gjennom å sitere det som går like forut forrige sitat: ”Our 
intention here is not, through the simple motions of balancing, equilibration or overturning […]. […] we maintain that it is 
necessary to seek new concepts and new models, an economy escaping this system of metaphysical oppositions” (ibid: 22). 
Mine understrekninger av ord/navn som blir viktige senere.         

44En fare heller ikke Derridas dekonstruktive lesninger unnslipper: “[…] one risks ceaselessly confirming, consolidating, 
relifting (relever), at an always more certain depth, that which one allegedly deconstructs. The continuous process of 
making explicit, moving toward an opening, risks sinking into the autism of the closure” (Derrida, 1982 [1972]d: 135). 

45  Se også: Derrida, J. (1984): Deconstruction and the Other. Hèléne Cixous, som blant annet har skrevet den fine boken 
Portrait of Jacques Derrida as a Young Jewish Saint ( 2004 [2001]), er samtidig tett på og ikke tett på Derridas ståsted når 
hun formulere seg slik: “Philosophy has always wanted to think its other, to interiorize, incorporate it. From the moment it 
thinks its other, the other is no longer other but becomes the same. It enters into the space of what can be thought, it loses 
its strangeness” (Cixous, 1991 [1984]: 90). Derrida er med andre ord ikke alene om å utforske filosofiens forhold til dens 
andre i denne perioden, det fremstår derimot heller som en bevegelse i tiden.  



 48

lar seg tenke: det andre i filosofihistorien. For å forfølge et slikt ønske må han stille seg 

samtidig på innsiden og utsiden av tradisjonen.46    

Derrida innleder kapitelet Linguistics and Grammatology  med en rekke uforenlige og 

komplekse spørsmål angående hva en vitenskap om skriften kan innebære om man tar for 

gitt: 

“1) that the very idea of science was born in a certain epoch of writing; 2) that it was thought and formulated, 

as task, idea, project, in a language implying a certain kind of structurally and axiologically determined 

relationship between speech and writing; 3) that, to that extent, it was first related to the concept and the 

adventure of phonetic writing, valorized as the telos of all writing […]; 4) that the strictest notion of a general 

science of writing was born, for nonfortuitous reasons, during a certain period of the worlds history and within 

a certain determined system of relationships between “living” speech and inscription; 5) that writing is not 

only an auxiliary means in the service of science – and possibly its object – but first, as Husserl in particular 

pointed out in The Origin of Geometry, the condition of possibility of ideal objects and therefore of scientific 

objectivity. Before being its object, writing is the condition of the episteme; 6) that historicity itself is tied to 

the possibility of writing; to the possibility of writing in general, beyond those particular forms of writing in 

the name of which we have long spoken of peoples without writing and without history. Before being the 

object of history – of an historical science – writing opens the field of history – of historical becoming. And 

the former (Historie in German) presupposes the latter (Geschichte)” (OG: 27). 

I forlengelsen av dette slår Derrida fast at alle positive, klassiske, vitenskaper om skriften 

med nødvendighet ikke kan stille slike prinsipielle spørsmål, og de er i liten utstrekning 

knyttet til moderne vitenskapelige undersøkelser av språket (OG: 28). Kan da en mulig 

”science of writing”, en fremtidig grammatologi,47 finne teoretiske ressurser i en lingvistikk 

preget av historisk-metafysiske bestemmelser? Derrida søker her å vise flere forhold. Det 

første gjelder Saussure og etableringen av lingvistikken som vitenskapen om språket, hvor 

lingvistikken blir vitenskapelig modell for alle menneskevitenskapene (OG: 29). Denne 

lingvistiske vitenskapen hviler, ifølge Derrida, på et metafysisk grunnlag i sin oppfatning av 

                                              

46 Jeg vet ikke om man her vil kunne trekke noen forsøksvise linjer til det pedagogiske området. I et forsøk på å si at 
pedagogikken må søke å bevege seg mot dens egne grenser (hvilke enn de er?), eller søke bevegelser utenfor 
pedagogikkens rom?  

47 Fremtidigheten Derrida her legger opp til å tenke er blitt mer synlig, mer direkte, i en del nyere tekster, blant annet i 
forestillingen om democrati á venir, altså ikke l’avenir [future], men den har allerede fra starten preget Derridas tenkning i 
skrift. I Force and Signification kan vi lese om: […] a history of writing whose philosophy is always to come (2002 
[1967]a: 13, min uthevning). Derrida siterer blant annet også den sene Antonin Artauds strofe: ”’…Dance / and 
consequently the theater / have not yet begun to exist’” (Derrida: 2002 [1967]f: 292). Dette knyttes til spørsmålet om 
representasjon og affirmasjon, som jeg berører underveis i oppgaven.    
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forholdet mellom tale og skrift. Språket menes å være grunnleggende vokalt, og å være ”the 

unity of the phone, the glossa, and the logos” og det er denne påstanden som gir 

lingvistikken vitenskapelig styrke: ”the scientificity of that science (linguistics) is often 

acknowledged because of its phonological foundations” (OG: 29). Videre finner Derrida i 

Saussures lingvistikk bevegelser, begreper og tanker som ”liberates the future of a general 

grammatology of which linguistics-phonology would be only a dependent and circumscribed 

area” (OG: 30).48 Derrida har her lokalisert en motsigelse i lingvistikken som vitenskap. Når 

Saussure på tradisjonelt vis, gjennom en ”historico-metaphysical reduction of writing,” 

overordner talespråket skriftspråket er dette hans uttalte hensikt. Det Derrida derimot er 

opptatt av er det han kaller ”another gesture (not another statement of purpose […])” (OG: 

29). Og det er denne spenningen han følger videre, det er her han begynner å lese. 

3.2 The outside and the inside 

“The privilege of the phonè does not depend upon a choice that could have been avoided. It responds to a 

moment of economy (let us say of ‘life’ of ‘history’ or of ‘ being as self-relationship’) ” (OG: 7). 

I tradisjonen fra Aristoteles og Platon (OG: 30), Rousseau og Hegel (OG: 29) tilskriver 

Saussure skriften en avledet rolle i forhold til det talte ord. Talen er det opprinnelige. Talen 

alene er den virkelige, egentlige og primære formen for språk og dermed er det på det talte 

ord lingvistikken, som vitenskapen om språket, funderes (OG: 30). Derrida siterer nå både 

den aristoteliske skriftdefinisjonen: ”spoken words are the symbols of mental experince and 

written words are the symbols of spoken words” og Saussures definisjon: ”language and 

writing are to distinct systems of signs; the second exists for the sole purpose of representing 

the first” (OG: 30) og peker slik ut hvordan Saussures phonosentrisme er en direkte følge av 

et nedarvet metafysisk, aristotelisk tegnbegrep. I et intervju med Julia Kristeva tydeliggjøres 

sammenhengen mellom tegnbegrepet og det fonetiske: 

                                              

48 Logikken, eller a-logikken, er her den samme vi så i Derridas lesning av Husserl. Han henter ut og skriver frem tanker 
som allerede finnes i tekstene han dekonstruerer, dvs. han benytter seg av de ressursene de foreliggende tekstene selv ikke 
har mulighet til å benytte seg av, fordi det er som Chrisopher Norris sier ”a fundamental blindness involved in the 
saussurian text, a failure to think through the problems engendered by its own mode of discourse” (Norris, 1982: 27). Eller 
som Derrida selv formulerer det i sin lesning av Rousseau: ”The concept of the supplement is a sort of blind spot in 
Rousseau’s text, the not-seen that opens and limits visibility” (OG: 163). 



 50

”The concept of the sign (signifier/signified) carries within itself the necessity of privileging the phonic 

substance and of setting up linguistics as the ’pattern’ for semiology. Phone, in effect, is the signifying 

substance given to consciousness as that which is most intimately tied to the thought of the signified concept. 

From this point of view, the voice is consciousness itself” (Derrida: 2002 [1972]: 21 - 22).49

Skriften har i denne tradisjonen en sekundær og avledet posisjon hvor den oppfattes som en 

ytre representasjon, eller bilde av talen. Saussure ville si at den skrevne signifikanten 

(signifier/signifiant) representerer den talte signifikanten, og den talte signifikanten er 

essensielt knyttet til signifikatet (signified/signifié) (Gullichsen, 1990: kap. 6). Siden skriften 

her kun regnes som en ytre representasjon av språket faller den utenfor lingvistikkens 

egentlige område. Saussure velger allikevel å diskutere skriften, selv om den egentlig faller 

utenfor lingvistikkens område, m.a.o. diskuterer Saussure det som er på utsiden på innsiden. 

Saussure skriver:  

“Writing is in itself not part of the internal system of the language, it is impossible to ignore this way in which 

the language is constantly represented. We must be aware of its utility, its defect and its dangers. A language 

and its written form constitute two separate systems of signs. The sole reason for the existence of the latter is 

to represent the former. The object of study in linguistics is not a combination of the written word and the 

spoken word. The spoken word alone constitutes that object” (Saussure, 1983 [1916]: 24 - 25). 

Skrift, som et ytre representerende bilde av talen, kan, og dette er faren, kontaminere 

renheten i forestillingen om språkets interne system, det Saussure kaller ”the natural and 

only authentic connexion, which links word and sound” (ibid: 26). Tegnet kan synes å være 

iboende arbitrært, altså ikke-nødvendig, eller preget av fravær av noe naturlig (Gullichsen, 

1990: 81), men det står igjen en forventning om et naturlig forhold mellom ”word and 

sound”. I forhold til dette naturlige forholdet vil skrift være unaturlig eller artifisielt (Culler, 

1983: 100), men unaturlig på en måte som alltid vil komme til å påvirke eller virke på 

språkets naturlige innside: ”the written form constantly intrudes” (Saussure, 1983 [1916]: 

24). Saussures ønske er her å be/holde inntrengeren på utsiden av det naturlige 

språksystemet. Det som hører til på utsiden skal være på utsiden, bare på den måten vil (det 

naturlige tale-) språket beholde sin renhet. Ifølge et metafysisk oppsett arvet fra Platon vil 

den antatte renheten og naturligheten innsiden har, alltid bare nåes etter at noe utvendig som 

                                              

49 For å peke et slikt utsagn i pedagogisk-filosofisk og danningsteoretisk retning kan vi sitere Roland Barthes når han 
diskuterer den ene grupperingen av de syv kunster, nemlig Trivium: ” Trivium ([…]) er en talens taksonomi; […] Talen 
[…] tar opp i seg det mentale som helhet: Ingen erfaring, ingen psykologi: Talen er ikke noe uttrykk, men umiddelbar 
konstruksjon” (Barthes, 1998 [1994]: A. 6. 4: 23). 
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har trengt seg umerkelig inn på innsiden har blitt drevet ut igjen hvor det hører hjemme (OG: 

34).  

Skriften, sier Saussure, har ingen rett til å ta talens plass, men dette vil alltid være en fare. En 

fare for at menneskene vil snu rundt på tingenes naturlige orden, dvs. gjøre talen sekundær 

til skriften. Derrida peker her på hvordan det må, for at skriften skal kunne underlegge seg 

talen, for at dette overhodet skal være mulig, må være noe ved talen (det vil si naturen, siden 

talen er naturlig) som i utgangspunktet støtter seg på og åpner en slik mulighet. At talen 

påvirkes av skriften på en måte den egentlig aldri skulle blitt, må derfor alltid være en 

mulighet. Denne muligheten kaller Derrida en nødvendig mulighet for den antatt naturlige 

talen. Vi ser hvordan naturen/det naturlige ikke er noe i utgangspunktet rent som siden 

påvirkes av kulturen, men hvordan naturen alltid allerede er konstituert av denne muligheten. 

Med Derrida: 

“Why does a project of general linguistics, concerning the internal system in general of language in general, 

outline the limits of its field by excluding, as exteriority in general, a particular system of writing, however 

important it might be, even were it to be in fact universal. […] But however important it might be, and were it 

in fact universal or called upon to become so, that particular model which is phonetic writing does not exist; no 

practice is ever totally faithful to its principle. […] That a speech supposedly alive can lend itself to spacing in 

its own writing is what relates it originarily to its own death. Finally, the “usurpation” of which Saussure 

speaks, the violence by which writing would substitute itself for its own origin, for that which ought not only 

to have engendered it but have been engendered from itself- such a reversal of power cannot be an accidental 

aberration. Usurpation necessarily refers us to a profound possibility of essence, This is without a doubt 

inscribed within speech itself and he should have questioned it, perhaps even started from it” (OG: 39 - 40).  

Saussure kan ikke gjøre rede for denne avgjørende muligheten. Han oppfatter fonetisk (og 

alfabetisk) skrift som ”the telos of writing” (OG: 40), nettopp fordi dette best understøtter 

tegnet som noe tilhørende talen. Derrida påpeker hvordan Saussure, i sitt arbeid med 

fonetisk/alfabetisk skrift tvinges til å støtte seg på uklare psykologiske forklaringer og siterer 

Saussure når han skriver ”To determine the exact place of semiology50 is the task of the 

psychologist” (OG: 40). Problemet blir at ingen psykologi (”a psychology of consciousness 

and of intuitive consciousness” (OG: 40)) tilfredsstillende kan redegjøre for den avgjørende 

muligheten for “the usurpation.” Spørsmålet om skriften reiser her et problem siden den 

                                              

50 lingvistikken er her ”a determined sector inside semiology” 
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gjennom sin tilsynelatende voldelighet51 har mulighet til å forstyrre eller forringe talens 

renhet.  

Dette er nettopp spørsmålet om språkets mulighet til å fungere i fraværet av en intuitiv 

meningsfylde, det være seg på subjekts- eller objektssiden, et potensiale tydeligst vist når det 

gjelder skrift, men som kan vise seg å gjelde språk som sådan. Med Derrida: ”Psychology 

will never be able to accommodate within its space that which constitutes the absence of the 

signatory, to say nothing of the absence of the referent. Writing is the name of these two 

absences” (OG: 40 - 41). Derrida kan nå, etter å ha argumentert for den nødvendige 

mulighet, dvs. at noe ved talen gjør den i utgangspunktet åpen for kontaminering av dens 

antatte utvendige representasjon, foreslå at “The system of writing in general is not exterior 

to the system of language in general” (OG: 43). Språket, ”in general,” kan nå kanskje bedre 

forståes som en slags skrift.   

3.3 The Outside is the Inside  

52 Derrida kan nå, under det arbitrære tegnets flagg,53 utfordre Saussure og definisjonen av 

skriften som et ‘bilde’, og følgelig naturlig symbol, på språk. 

“My justification would be as follows: this and some other indices (in a general way the treatment of the 

concept of writing) already gives us the assured means of broaching the de-construction of the greatest totality 

- the concept of the epistémé and logocentric metaphysics - within which are produced, without ever posing 

the radical question of writing, all the Western methods of analysis, explication, reading, or interpretation” 

(OG: 46). 

Ved å forfølge Saussures oppfatning av tegnet som arbitrært og hans forståelse av språket 

som et system av forskjeller, søker Derrida å beskrive språket ved hjelp av termer som trace, 

                                              

51 jamfør sitatet overfor, og Saussure skriver også om ”the tyranny of the written form” (Saussure, 1983 [1916]: 31), noe 
som får Derrida til å måtte stille spørsmålet ”where is the evil?” (OG: 41) 

52  Her er kopulaet (is) krysset over. Kopulaet er står på denne måten ’under erasure,’ det skjer så å si en suspendering av 
det ontologiske, når det som forbinder verbet med dets utfyllende supplement visker seg selv ut. Tanken om utviskingen av 
denne verbformen vender Derrida tilbake til flere steder (bredest utmalt i The Supplement of Copula: Philosophy before 
Linguistics (1982 [1972]f). Men mest interessant for oss er når det knyttes til Derridas demokratiskrivning i forlengelsen av 
eller som motsvar/utfordring av J-L Nancy frihetstenkning (Rogues (2005 [2003]: 51). Her ligger det å murrer under 
ansvarlighetens aporier i utfordringen av alt kalkulerbart, avgjørbart (økonomiserbart, som jeg kaller det senere).     

53 Derrida peker imidlertid på at han ikke forholder seg til tegnet som arbitrært på sammen måte som Hegel og Saussure 
(OG: 45). 
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arche-writing og differance. Spørsmålet blir hvordan vi skal forstå og tolke skrift, som 

tegnsystem, når den ikke lenger kan oppfattes kun som representasjon av talen.  

Vi må nå tenke skrift på to måter samtidig. Skriften er både mer utvendig til talen, den er 

ikke et bilde, et symbol eller en representasjon av talen, og mer på innsiden av talen, fordi 

talen selv er en skrift, i betydning innskrivning, tilskrivning, påskrift. Derrida hevder her at 

skriften ”Even before it is linked […] to a signifier referring in general to a signifier 

signified by it, the concept of the graphie [unit of a possible graphic system] implies the 

framework of the instituted trace, as the possibility common to all systems of signification” 

(OG: 46) Hensikten er her å løse begrepene sign og signifier fra sine tradisjonelle 

meningsbestemmelser gjennom en utvikling av tanken om sporet (trace). Dette er et 

grunntema i Derridas arbeider og jeg vil videre forsøke å vise hvordan han selv presenterer 

det.   

Når Derrida uthever ”the instituted trace” er dette for å understreke hvordan sporet ikke er 

noe naturlig gitt, det har ingen naturlig forbindelse med signifikatet (signified). Tegn får 

identitet, dvs. deres mulighet til å bli gjenkjent og gjentatt som de tegnene de er, som 

forskjellige fra andre tegn, ikke gjennom positive markører men bare fordi de skiller seg fra 

andre tegn. På den måten kan man si ethvert tegn bærer i seg spor av alle andre tegn. Sporet 

er ikke en ting i vanlig forstand, men er den generelle mulighetsbetingelsen for 

gjenkjennbarhet overhodet (Gasché, 1986: 186ff). Saussures påpekning: “ in a language 

there are only differences, and no positive terms” (Saussure,1983 [1916]: 118) blir i Derridas 

lesning utvidet til å være mulighetsbetingelse for enhver identitet eller positivitet. Det 

Derrida forstår som metafysikk går alltid ut fra ideen om et opprinnelig nærvær, men den 

generaliseringen Saussure gjør på vegne av identiteten han tror bare beskriver område for de 

arbitrære tegn, anerkjenner ikke at et slikt nærvær alltid bare er en sekundær effekt av sporet. 

Nærværet kan aldri være opprinnelig, nettopp fordi nærværet alltid springer ut av et 

forutgående forhold til sporet (OG: 47). Med Paul de Man: 

”[…] Derrida’s interpretation shows, without leaving the text, that what is thus designated as a moment of 

presence always has to posit another prior moment and so implicitly loses its privileged status as a point of 

origin” (de Man, 1996: 115).  

Når hver enkelt bestanddel i et system får sin plass gjennom relasjonelle forskjeller, pga. 

tegnets arbitrære karakter, får vi en (infra-)struktur hvor enhver gitt nærværende del av 
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systemet er preget av andre, fraværende deler (Gasché, 1986). Derrida omtaler dette som en 

tilstand som krever ”a synthesis in which the completely other is announced as such - 

without any simplicity, any identity, any resemblance or continuity - within what is not it” 

(OG: 47). Dette strukturelle forholdet til den/det andre gjelder alle enheter (entity) alltid, i 

motsetning til metafysikken som alltid tenker enhet i en form for nærvær. Derrida hevder 

mot metafysikkens tanke om nærværet, at nærværet er noe som kommer etter sporets 

bevegelse og i sporet er nærværet alltid allerede preget av fravær og forskjell, dvs. nærværet 

er alltid i komming, aldri mettet nærvær.54 Derrida skriver, - og her er argumentasjonen tett: 

”The general structure of the unmotivated trace connects within the same possibility, and they cannot be 

separated except by abstraction, the structure of the relationship with the other, the movement of 

temporalization, and language as writing. Without referring back to a ‘nature,’ the immotivation of the trace 

has always become” (OG: 47).55

Sporet preger ikke en allerede tilstedeværende opprinnelse (nature), men virker alltid 

allerede før enhver oppfatning av det naturlige og dermed også før naturens tilsynelatende 

andre. Dette sporet, som er like mye kultur som natur, fysisk som psykisk, er uendelig i 

komming.56 Sporet antar aldri værensform, og kan ikke settes på begrep som noe som er 

(seg selv).  

Derrida siterer nå pragmatisten Peirce: “’We think only in signs’” (OG: 48). Fra dette henter 

Derrida ut tanken “The thing itself is a sign” (OG: 49) og at tegnsystemet i sin struktur er 

                                              

54  Vi kan her tenke différance, bevegelsen er tilnærmet lik. Eller med Derrida: ”all is not to be thought at one go; entity 
and being, ontic and ontological, “ontic-ontological,” are, in an original style, derivative with regard to difference; and with 
respect to what I shall later call différance, an economic concept designating the production of differing/deferring. The 
ontico-ontological difference and its ground (Grund) in the ‘transcendence of Dasein’ are not absolutely originary” (OG: 
23).  Heideggers fundamentalontologi, med sitt skille i den ontisk-ontologiske differens, kan her sies å åpne for de 
dekonstruktive bevegelser Derrida fremviser. Eller vi kan, om ikke snu det hele på hodet, så i det minste vri det litt ut av 
sikte igjen og sitere Derrida fra ett annet sted: ”Différance, the pre-opening of the ontic-ontological difference” (2002 
[1967]b: 248). Og kanskje vi må forstå utsagnene om ’ultra-transcendentale tekster’, både i Grammatologien og SP, i 
forlengelsen av dette? Da selvfølgelig gitt Derridas tekstbegrep, samlet i understrekningen av ”there will never be any [..] 
thelogy of the text.” (Dissemination, 1981 [1972]: 258). Dette blir, forhåpentligvis, klarere mot slutten av denne teksten. 
John Llewelyn påpeker imidlertid noe som kompliserer dette: ”it is misleading to say […] that the writing of differance 
’contests’ the ontological difference or tries to ‘pass beyond it’ (Llewelyn, 1992: 88).   

55 Pedagogiske og didaktiske overveielser vedrørende mål og målformuleringer ville måtte ta betenkningstid stilt overfor 
den tenkningen Derrida her skisserer. Den ontologiske usikkerheten Derridas dekonstruktive bevegelser fremviser gjennom 
innskriving av fraværet og det andre i det utsatte nærværet gir ingen sikkerhet i noen faste holdepunkter. Se for eksempel 
Patti Lather (2004).  

56 Gilles Deluze (  ) har formulert lignende tanker. Vi ser det i formuleringer som: alt (her skrift) er alltid ”et spørsmål om 
tilblivelse, en alltid ufullbyrdet tilblivelse, alltid i ferd med å ta form.”   
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uendelig (Gasche, 1986: 185ff).57 Et tegn vil aldri kunne være endelig i sin referanse, det vil 

aldri kunne oppnå status av være ”transcendental signified” (OG: 49). Det man kaller tingen 

i seg selv er alltid allerede en representasjon.58 Signifikatets selv-identitet (likhet med seg 

selv) vil alltid skjule seg, vil alltid være i drift.  

Muligheten for språk er, som vi har sett, bygd på den generelle muligheten for skrift. Og 

Derrida kan nå si ”it is not by chance that, [..] he (Saussure) must again borrow all his 

pedagogic resources from the example of writing” (OG: 52). Saussures hang til å bruke 

skriften for å eksemplifisere grunntrekk ved språket som system og dets differensierende 

fungering ved å sammenlikne det med skriftsystemet tyder på ”a common root” (OG: 52) for 

skrift og tale. Både språksystemet og skriften bygger på og virker som, eller via, 

forskjell(er), men forskjell(en) er aldri, i seg selv, ”a sensible plenitude” (OG: 53). Derridas 

poeng er ikke her å snu forholdet mellom skrift og tale på hodet, fremme skriften på talens 

bekostning, det ville bare være å innsette en ny metafysikk. Det han ønsker å vise er hvordan 

systemet av forskjeller og spor-strukturen går forut for og er roten til både tale og skrift. 

Skrift skal da ikke forståes på tradisjonelt vis, i stedet for ”a vulgar concept of writing” (OG: 

55) må skriftbegrepet tenkes på ny. Derrida presiserer her at det han kaller generalisert skrift 

ikke er ideen til et system han må finne opp, det er ikke en fremtidig mulighet. Denne 

skriften, som vi foreløpig bare kan forvente, omslutter allerede det talte språket, det er ikke 

et spørsmål om å pynte på et begrenset skriftbegrep. Derrida ønsker heller å foreslå: 

                                              

57 Om vi her kan sies å se en u/tydelig forbindelseslinje i retning av trace – différance – uendelighet [i tegnsystemet] – 
foregriper jeg oppgavens avsluttende del, fordi jeg her får opp noen (skjøre) linker til Løvlies posisjonering av Derrida 
under en hegeliansk ramme av uendelighet og endelighet (Løvlie, 2005). En plassering jeg tror Derridas tekster ikke lar seg 
ramme inn med eller av: ”The infinte différance is finite (SP: 102).” Différance kan ikke forståes eller tenkes innenfor et 
skjema av dialektiske begrepspar  som endelig – uendelig, nærvær – fravær (OG: 315). Den uendelige différance, som 
nærværets uendelige differance, blir, og er bare dette, i forhold til livets endelighet, til livets vesensmessige forhold til seg 
selv og sin død. Løvlies Hegel skjema er sprengt.       

58 Dette blir viktig senere i diskusjonen om økonomien, og den representerende økonomiens rammer.  
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”that the alleged derivativeness of writing, however real and massive, was possible only on one condition: that 

the ‘original,’ ‘natural,’ etc. language had never existed, never been intact and untouched by writing, that it 

had itself always been a writing. An arche-writing whose necessity and new concept I wish to indicate and 

outline here; and which I continue to call writing only because it essentially communicates with the vulgar 

concept of writing. The latter could not have imposed itself historically except by the dissimulation of the 

arche-writing, by the desire for a speech displacing its other and its double working to reduce its difference. If 

I persist in calling that difference writing, it is because, within the work of historical repression, writing was, 

by its situation destined to signify the most formidable difference. It threatened the desire for the living speech 

from the closest proximity, it breached living speech from within and from the very beginning. And as we 

shall begin to see, difference cannot be thought without the trace” (OG: 56 - 57). 

Metafysikken begjærer å begrunne språket i talen og i det nærværet talen synes å garantere, 

skriften blir da tillagt de korrumperende egenskaper en tenkning som favoriserer nærvær 

ønsker å lukke ute (Johnson, 1981), Derrida ønsker å vise hvordan dette ikke er mulig. Og 

hvordan egenskapene tillagt skriften, ikke bare angår den men omfatter også talen, siden de 

springer ut fra det samme. 

Derrida argumenter for at skriften forstått som arke-skrift, bedre beskriver språkets generelle 

struktur og kan derfor ikke reduseres til sin tradisjonelle bestemning. Fordi: 

 “arche-writing, movement of differance, irreducible arche-synthesis, opening in one and the same possibility, 

temporalization as well as relationship with the other and language, cannot, as the condition of all linguistic 

systems, form a part of the linguistic system itself and be situated as an object in its field” (OG: 60).  

Når Derrida beholder begrepet skrift, eller som han skriver: “If I persist in calling that 

difference writing” (OG: 56), er det for å trekke på de resursene som finnes der og utnytte de 

mulighetene videre. Saussure beskriver skrift som et system hvor en grafisk signifikant 

(signifier) representerende en lydlig signifikant (sound image), men hvor det bare er den 

lydlige signifikanten som er i samsvar med et signifikat (signified) og konstituerer et tegn. 

Herfra beveger Saussure selv seg i retning av å forstå språket, i sin helhet, som å fungere 

gjennom signifikantenes referanse til andre signifikanter. Enhver signifikant får verdi 

gjennom sitt forhold til andre signifikanter i det differensierte systemet språket er, det vil si 

en signifikants mening blir gitt som en effekt av forskjellen i forholdet til alle de andre 

signifikantene (Saussure, 1983 [1916]: 110 - 121, Gullichsen, 1990: kap. 6 - 7). Derrida kan 

derfor hevde at signifikatet (signified) alltid bare er en signifikant gitt en bestemt posisjon i 

forhold til andre signifikanter. Om som vi så ovenfor, en slik forskjellestenkning leder oss til 

spørsmålet om sporet som språksystemets opphav eller opprinnelse.  
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Det Derrida gjør med tanken om sporet, og som gjør det vanskelig å beskrive, er nettopp å 

utfordre forstillingen om nærværet som forestillingen om opprinnelsen hviler på. Selve 

forestillingen, eller ideen, om en første gang blir her noe gåtefullt. Om det opprinnelige er et 

spor, kan det i prinsippet ikke være opprinnelig. Derridas begrep om arke-skrift og 

opprinnelig spor er faktisk motsigende begrep:  

”the value of the transcendental arche [archie] must make its necessity felt before letting itself be erased. […] 

It is in fact contradictory and not acceptable within the logic of identity. The trace is not only the 

disappearance of origin – within the discourse that we sustain and according to the path that we follow it 

means that the origin did not even disappear, that it was not never constituted except reciprocally by a 

nonorigin, the trace, which thus becomes the origin of the origin. […] Yet we know that the concept destroys 

its name and that, if all begins with the trace, there is above all no originary trace” (OG: 61). 

Denne dekonstruksjonen av ‘the arche’ er ikke et valg, men noe man må gjennom. Fordi det 

er ikke et spørsmål om en innstiftet forskjell, men heller, før all innholdsbestemmelse, et 

spørsmål om den rene forskjellsproduserende bevegelse. ”The (pure) trace is differance” 

(OG: 62). Og videre: ”The trace is the différance which opens appearance [l’apparaître] and 

signification” (OG: 65). Det er bare sporets arbeid som differance som tillater 

meningseffekter å fremtre, og det er dette som muliggjør språkets artikulasjon (OG: 65 - 66). 

Denne muligheten medfører det talende subjektets passivitet i forhold til det språket 

subjektet taler. En passivitet som forholder seg til en fortid i den forstand at språket er der 

alltid allerede før subjektet (OG: 66). Denne fortidigheten i språket er ikke av en slik 

karakter at man kan tenke den som et fortidig herværende nærvær, nettopp fordi den aldri 

har vært nærværende. Språkets fortidighet, slik Derrida presenterer den, preger språket alltid 

allerede fra begynnelsen (som dermed ikke er noe begynnelse). En slik ”absolute past” (OG: 

66)59 som alltid stryker seg selv ut kan derfor egentlig ikke kalles en fortid, fordi det 

tradisjonelle begrepet om fortid alltid tenkes som en modifisert form av ”present-past” (OG: 

66).  

                                              

59 Dette er en tanke vi finner igjen i nyere tekster. Blant annet i siste kapittel i Monolingualism of the Other (1998 [1996]), 
hvor det dreier seg om å ”invent […] a prior-to-the-first lanuguage” (ibid: 61), fordi ”there are only target languages” 
(ibid). Derrida nevner der en absolutt fortidighet , dette spilles så ut mot Derridas forståelse av ’the undecidable’ og 
an/svarlighet, det vil si: igjen negerer Derrida den begrensede økonomiens rammer for politisk tenkning og politisk 
handling.   
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Derrida utfordrer her, gjennom tanken om sporet, selv tidsoppfatningen.60 Fordi begrepene 

om fortid, nå(tid), fremtid, alt i tenkningen om tid og historie som støtter seg på eller hinter 

til disse begrepene, som i siste instans utgjør metafysikkens generelle tidsoppfatning, kan 

ikke på en tilfredsstillende måte gjøre rede for sporets struktur. Argumentet Derrida skriver 

ut her, utvides nå mot en fenomenologisk bakgrunn. Dekonstruksjonen av tanken om 

nærværets enhet og naturlighet, dekker ikke bare området for nærværets potensielle horisont. 

Det er ikke om å gjøre å komplisere tidsstrukturen og samtidig bevare dens enhet og 

grunnleggende suksessivitet i forholdet mellom fortid, nå(tid), fremtid. Denne 

fenomenologiske tidsoppfatningen settes jo derimot her på prøve, og viser seg å ikke kunne 

godtgjøre seg selv. Derridas tenkning om tiden svarer ikke lenger for fenomenologiens 

kategorier med sin vekting av ”the living present” (OG: 67), derimot iverksettes Freuds 

begrep om temporalitet: ”It is the problem of the deffered effect (Nachtraglichkeit)” (OG: 

67). Det begrepet om temporalitet Derrida får opp her, hvor det er ut-settelsen som er 

begynnelsen (Foster, 1996: kap. 1, 3), kan ikke støtte seg på Husserls fenomenologiske 

bevissthet eller øyeblikksprioritering. Utsatthetens struktur (Nachträglichkeit) effektuerer så 

og si et forbud mot å tenke temporaliteten som en enkel dialektisk komplisering av det 

levende nået som en opprinnelig og uavsluttet syntese (Derrida, 1982 [1972]b: 21).   

Gjennom en problematisering av en av fenomenologiens grunnstrukturer, det dialektiske 

forholdet mellom protensjon og retensjon, og ved å påpeke hvordan differance er noe annet 

enn (et begrep om) endelighet61 kan Derrida, gjennom tanken om arke-skriften, overskride 

fenomenologiens grenser (OG: 68):  

”Arche-writing as spacing62 cannot occur as such within the phenomenological experience of a presence. It 

marks the dead time within the presence of the living present, within the general form of all presence. The 

dead time is at work” (OG: 68).  

                                              

60 jamfør SP, hvor Derrida viser hvordan fenomenologien i Husserls utforming er paradoksal eller selvmotsigende i sin 
tenkning om tiden. Når tiden, eller selve det temporale, er satt sammen av her-og-nå øyeblikk (Augenblinck), det vil si noe 
ikke-temporalt.  

61 Med Richard Beardsworth: “For Derrida, it is the excess of time that constitutes time – again the differance of time” 
(Beardsworth, 1996: 111). Dette vil senere knyttes til gavens bestridelse av det økonomiske, særlig slik det skrives frem i 
Given Time (1992 [1991]) hvor man (i første omgang) bare kan gi det man ikke har, nemlig tid. 

62 Spacing, presiserer linjen over: (…this word speaks the articulation of space and time, the becoming-space of time and 
the becoming-time of space) is always unperceived, the nonpresent, and the unconscious” (OG: 68). Derrida markerer her 
hvordan han utnytter Freuds tenkning for å utvide fenomenologien. I Rogues gjenskriver Derrida akkurat disse ordene i 
akkurat denne rekkefølgen, han siterer seg selv ved å flytte noen ord fra en kontekst til en annen, (iterabiliteten vises frem): 
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Skrift er altså noe annet enn subjektet, skriften kan aldri tenkes under subjektet som 

fenomenologisk kategori, nettopp fordi subjektet, på en og samme tid, blir konstituert og 

flyttet på, rokket fra sin fenomenologiske bestemming slik Derrida presenterer subjektet i 

forlengelsen av tanken om arke-skriften.63 Og det er bl.a. disse passasjene som har ført til 

ryktene om subjektets død i resepsjonen av Derridas tekster. Derrida er her teknisk og 

kompleks i stil og innhold, og alltid særs påpasselig til å kommentere tradisjonen han 

forholder seg til.64 Det viktige er her at skriften, i Derridas forstand, aldri kan subsumeres 

subjektskategorien, nettopp fordi subjektet som kategori alltid, uansett hvordan det 

omskrives alltid vil dra med seg og dra på dets historiske bestemning som likt med seg selv i 

sitt eget selvnærvær.65 Den romligjøringen skriften står for vil derimot være ”the becoming-

absent and the becoming-unconscious of the subject” (OG: 69). Subjektiviteten innstiftes på 

denne måten gjennom alltid å være i emming, i komming.  

Derrida kan da, imot og i motsetning til de tradisjonene vi har oppe her, notere at ”there is no 

full speech” (OG: 69), slik Husserl beskriver det i forestillingen om det ensomme sjelslivet 

og slik Saussure bygger hele sin teori på denne antagelsen (ved å nødvendigvis skille ut 

skriften fra lingvistikken som vitenskap). Et tegn kan ikke gi mening, eller skape 

meningseffekter, om det tenkes bare i forhold til øyeblikkets fylde eller et absolutt nærvær. 

Menings- eller betydningsproduksjon er betinget forskjeller, av det som ikke er tilstede. 

Nærværet er aldri nok, i seg selv, til å skape mening. Mening springer ut av forskjell. Og 

dette er stedet for tanken om sporet, men ”Why of the trace? What has led us to the choice 

                                                                                                                                            

”[…] spacing as the becoming-space of time or the becoming-time of space” (Derrida, 2005 [2003]: 35). Her knyttes det til 
et begrep om autoimmunitet og demokratisk renvoi. Det som kan synes som en teknisk selvtilfredstillelse med 
særegenheter knyttet til lesningen av Saussure kan på denne måten sies å være med å legge grunnlaget for Derridas mer 
eksplisitt etisk-politiske tenkning. 

63 Saussure er selv nært opptil dette med sitt forslag: ”language is not a function of the speaking subject.” 

64 Det jeg prøver å understreke er hvor lett det vil kunne være å hente ut løsrevne setninger, det vil si frigjøre seg kontekst 
(noe Derrida ville hevde umulig: jf. deler av inn/utside problematikk her og spesielt i Limited Inc. hvor tanken om kontekst 
- som tradisjonelt oppfattes som det omkringliggende - utfordres når han påstår at konteksten også alltid allerede er på 
innsiden) og arrestere Derrida for dem, noe han selv er veldig bevisst på å unngå å gjøre mot andre. Her vil det kan hende 
være på sin plass og minne om årstallet for utgivelsen av De la Grammatologie. Den kom ut i 1967, det vil si rundt 
”høystrukturalismens kronår” for å sitere professor i fransk Karin Gundersen (2006: 9). Eller med professor i pedagogisk 
filosofi ved DPU Peter Kemps ord, når ”strukturalismen som modefilosofi stod på topp” (Kemp, 1993: 69).     

65Et sitat fra Writing and Difference legger det ut slik og peker videre: ”The last part of the lecture concerned the arche-
trace as erasure: erasure of present and thus of the subject, of that which is proper to the subject and of his proper name. 
The concept of a (conscious or unconscious) subject necessarily refers to the concept of substance – and thus of presence – 
out of which it is born” (Derrida, 2002 [1967]b: 289). Dette kan og vil bli tenkt sammen med utfordringen av den vestlige 
metafysikkens oikonomia, jamfør ’le propre’ etc.  
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of this word?” (OG: 70). Derrida begynner svaret på sitt eget spørsmål gjennom å vise til 

hvorfor dette ordet er valgt, ved å vise til dets egen fungering eller (a-)logikk:66

“If words and concepts receive meaning only in sequences of differences, one can justify one’s language, and 

one’s choice of terms, only within a topic [an orientation in space] and an historical strategy. The justification 

can therefore never be absolute and definitive. It corresponds to a condition of forces and translates an 

historical calculation. […] The word trace must refer itself to a certain number of contemporary discourses 

[…]” (OG: 70).   

Via ordet spor finner Derrida muligheten til å opprette kontakt med noen av samtidens 

diskurser - Levinas og Heidegger, Freud og Nietzsche og særlig biologien67 - og herfra 

henter han ut ressurser til anvendelse i egen tenkning. Ved å utvide Levinas ontologikritikk 

med Heideggers intensjon om å nedbygge (destruktion) en ontologi hvor værens mening er 

gitt som nærvær og språk er bestemt som sin egen kontinuerlige en/helhet, kan Derrida 

begynne å skyggelegge hva vi forstår og hvordan vi forstår ordene nærvær, nærhet og 

umiddelbarhet.68 Gjennom å utvikle tanken om sporet, slik den fremkommer i de diskurser 

de ovennevnte tilhører, dekonstrueres forestillingen om nærværet og denne bevegelsen 

medfører samtidig dekonstruksjonen av (den selvnærværende) bevisstheten.69   

                                              

66 Høres ut som jeg nærmer meg å beskrive Derridas argument som en form for sirkelargumentasjon, det er ikke meningen. 
Hensikten er å vise hvordan han selv, i sin egen tekst tar hensyn til innholdet i egne tanker. Dette er en særdeles viktig 
komponent ved hans filosofiske arbeid. Det tekstlige uttrykket kan vanskelig skilles fra tekstens mer innholdsmessige sider. 
Både form og innhold taper om dette forsøkes, fordi Derridas skrivemåte beskriver seg selv ved å gjennomføre det som det 
skrives om i teksten, og dette kompliserer, som nevnt tidligere, arbeidet med en eller annen form for lesende presentasjon 
av Derridas tekster. Man er på mange måter dømt til å feile før man er begynt. Derfor også mitt valg av å ligge tett på 
tekstene i forsøket på å utlegge dem her. I tillegg er det alltid en fare for å bli slagordspreget når man arbeider med Derridas 
tekster. Noe jeg håper å unngå. Når det gjelder forholdet innhold-uttrykk-form har læreplanteoretikeren Jacques Daignault, 
som bestemt hevder muligheten til og nytten av å skrive om utdanningsteoretiske spørsmål uten å nevne utdanning, nærmet 
seg dette på en spennende måte, se blant annet hans (både bokstavlig talt og på andre måter) sammensatte artikkel Traces at 
Work From Different Places (Daignault, 1992).   

67 Derrida bemerker: ”this notion (of the trace) seems currently to be dominant and irreducible.” Blant annet Ricoeur, i 
tillegg til de ovenfor nevnte, benytter seg av tanken om sporet (Uggla, 299, n.6). Slik jeg oppfatter denne bemerkningen, 
later Derrida å antyde sporet som en type dominerende allegori. En allegori strukturerende eller organiserende for 
samtidens diskurser, det vil si er den allegori liggende til grunn når han skal orientere seg videre. På samme måte som 
Ragnar Braastad Myklebust mener immunologien den siste tiden har fungert som organiserende allegori for filosofien 
(Braastad Myklebust, 2005).   

68 Henvendelsen til Levinas skjer på lignende vis i Différance: ” […] the thought of différance implies the entire critique of 
classical ontology undertaken by Levinas” (Derrida, 1982 [1972]b: 21). I setningen forut denne er det Levinas tanke om 
“absolute alterity: the Other” som vies oppmerksomhet. Igjen foregriper Derrida det vi senere kjenner som hans tanke ’tout 
autre est tout autre / every other is every (bit) other / [the wholly other]’ så vesentlig for utviklingen av den eksessive over-
plikten, hinsides økonomien i blant annet The Gift of Death (1995 [1992]) og Of Hospitality (m/ Ann Dufortanelle) (2000 
[1997]).   

69 Ønsker å få frem hvordan lesningen av Saussure er blitt utvidet til å gjelde hele den vestlige, etnosentriske 
logosentrismen, bevisstheten alluderer her Husserl likeså mye som Saussure, når det gjelder forholdet passivitet, språk etc.  
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Derrida samler nå forsøksvis trådene: 

”If  the trace, arche-phenomenon of “memory,” which must be thought before the opposition of nature and 

culture, animality and humanity, etc., belongs to the very movement of signification, then signification is a 

priori written, whether inscribed or not, in one form or another, in a “sensible” and “spatial” element called 

“exterior.” Arche-writing, at first the possibility of the spoken word, then the “graphie” in the narrow sense, 

the birthplace of “usurpation,” denounced from Plato to Saussure, this is the opening of the first exteriority in 

general, the enigmatic relationship of the living to its other and of an inside to an outside: spacing” (OG: 70).  

Og presiserer videre:  

“The outside, “spatial” and “objective” exteriority which we believe we know as the most familiar thing in the 

world, as familiarity itself, would not appear without the grammé, without difference as temporalization, 

without the nonpresence of the other inscribed within the sense of the present, […]” (OG: 70 - 71).  

Vi er nå nådd sporet:  

“The presence-absence of the trace, which one should not call its ambiguity but rather its play ([…]), carries in 

itself the problems of the letter and the spirit, of body and soul, and of all the problems whose affinity I have 

recalled” (OG: 71).  

Hele metafysikkens historie er preget av å ha søkt og underminere sporet, å radere det ut til 

fordel for tanken om det fulle nærværet karakteristisk for logosentrismen. En logosentrisme 

som, i sin konsekvente undertrykkingen av sporet, den er dermed ikke tilfeldig, blir en 

teologi (OG: 71). Vi er nå tilbake ved Saussure og lingvistikken. Det er tanken om tegnet, 

forstått som enheten av signifikat og signifikant, som må dekonstrueres, eller snarere 

forestillingen om muligheten for å tenke et meningsfullt signifikat frigjort signifikantene. 

Denne forestillingen er avhengig den onto-theo-teleologiske tradisjonen jeg har forsøkt 

antydet. Og det er denne tradisjonen Derrida utfordrer og dekonstruerer gjennom sin 

grammatologi, gjennom sine lesninger av tekster som støtter på en slik forestilling og 

gjennom utviklingen av ideen om skriften. Signifikatet kan aldri stå for seg selv. Det er i sin 

opprinnelse og i sin essens et spor, og dermed heller ikke det. Sporet visker seg selv ut og 

signifikatet befinner seg alltid allerede også i posisjon som signifikant. 

Vi begynner nå å skimte noen argumentasjons- eller artikulasjonsmønster, noen bevegelser, 

typiske Jacques Derridas tekster. Hvordan han gjennom sine dekonstruktive lesninger leser 

frem sprekker som utvidende åpninger i andres tekster, og hvordan dette igjen genererer 
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stadig nye muligheter for produksjon av nye formuleringer. Av nyskrivninger som ikke slår 

seg til ro. 

Om Antonin Artaud skriver Jacques Derrida: ”He uses the words of others but perhaps he 

will have it say something else, perhaps he will tell it to do something else” (Derrida, 1998 

[1986]: 61). For meg uttrykker dette meget presist hvordan Derridas egne tekster forholder 

seg til de tekster de alltid allerede relasjonelt tar form i forhold til. Eller strengere: gjennom 

ikke å la andre teksters ord og begreper være i fred, ved å la dem si noe nytt – noe annet – 

rykker Derridas tekster i filosofiens forestilling om begrepers ideale lukning rundt seg selv 

(Gasché, 1986). Ord og begreper vises frem med en annen mening. I neste kapittel vil jeg 

lese noen tekster hvor Derrida gjennom sine dekonstruktive lesninger produktivt utvider 

talehandlingsfilosofien. Gir den et mulig nytt innhold.         
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4. Performativitet 

 

”[…] the performative does not exist” (Derrida, 2004 [1990]a: 100). 

Jacques Derrida utvikler gjennom sine lesninger av talehandlingsfilosofiens tekster, et nytt 

begrep om og en ny form for, eller en ny praksis for, performative ytringer. Dette nye 

begrepet og denne nye praksisformen blir en vesentlig bestanddel i Derridas videre arbeider 

med spørsmål angjeldende etikk og politikk. Enten det dreier seg om takksigelsen (2002), 

gaven (1992 [1991], 1995 [1992]), vitnesbyrdet (2000 [1998]),70 gjestfriheten (2000, 2001 

[1997], eller forholdet mellom lov og rett og rettferdighet [2002 [1994]),71 er alle tekstene på 

ulike måter fundert rundt undersøkelser av ulike performative ytringer. Derridas 

undersøkninger av talehandlinger er nært knyttet til hans omfattende behandling av forholdet 

mellom talehandlinger og litteratur, og til undersøkelser av litteraturen i seg selv.72 Og dette 

siste, litteraturen som institusjon og den institusjonaliserte litteraturen, er for Derrida nært 

knyttet til spørsmålet om modernitetens demokratiforestilling (Derrida, 1992a: 37). 

Talehandlinger, litteratur, politikk: 

“Yes, for democracy opens public space, the publicity of public space, by granting the right to a change of tone 

(Wechsel der Töne), to irony as well as to fiction, the simulacrum, the secret, literature, and so on. And, thus, 

to a certain non-public within the public, to a res publica, a republic where the difference between the public 

and the non-public remains an indecidabel limit. There is something of a democratic republic as soon as this 

right is exercised” (Derrida, 2005 [2003]: 92).  

Og videre: 

                                              

70 Ett eksempel (som frampek): “What I say for the first time, if it is a testimony, is already a repetition, at least a 
repeatability; it is already an iterability, more than once at once, more than an instant in one instant, at the same time; and 
that being the case, the instant is always divided at its very point, at the point of its writing” (Derrida: 2000 [1998]: 41).   

71 For å vise hvordan det tenkes; en konkretisering med et eksempel: “En performativ tautologi eller a priori syntese som 
strukturerer enhver grunnleggelse av loven, ut ifra hvilken man performativt produserer konvensjonene ([…]) som 
garanterer det performatives gyldighet, takket være hvilken man fra det øyeblikket av gir seg selv midlene til å skille 
mellom den lovlige volden og den ulovlige volden” (2002 [1994]: 92).  

72 Når det her er snakk om ‘litteratur’ skal ikke dette umiddelbart forståes som skjønnlitteratur. Derrida forholder seg her til 
det han betrakter som modernitetens litteraturinnstifting, og skiller blant annet ut ’belle lettres’ men undersøker de 
performative aspekt ved den amerikanske uavhengighetserklæringen. 
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“This indecidability is, like freedom itself, granted by democracy, and it constitutes, I continue to believe, the 

only radical possibility of deciding and of making come about (performatively), or rather of letting come about 

(metaperformatively), and thus of thinking what comes about or happens and who happens by, the arriving of 

whoever arrives. It thus already opens, for whomever, an experience of freedom, however ambiguous and 

disquieting, threatened and threatening, it might remain in its ‘perhaps,’ with a necessarily excessive 

responsibility of which no one may be absolved” (ibid). 

Det jeg ønsker, gjennom å ta opp dette aspektet ved Derridas tekster, det vil si grunningen 

over performativitet, er å gjøre et forsøk på å forstå og/eller klargjøre mulighetene for og 

innholdet i denne formen for performativer. I Marx’ spøkelser. Gjeldsstaten, sorgarbeidet og 

Den nye Internasjonale finner vi et eksempel på hvordan Derrida omtaler denne typen 

performativer: 

”Det som også gjenlyder i ”Marx’ tre stemmer” er den politiske appell eller befaling, engasjementet eller løftet 

(eden om man vil: ”sverg!”, ”swear!”), denne opprinnelige performativitet som ikke bøyer seg for allerede 

eksisterende konvensjoner slik alle performativer analysert av speech act-teoretikere gjør det, men som har 

oppbrudds-kraft nok til å produsere institusjonen eller konstitusjonen, selve loven, det vil si også meningen 

som synes, som burde, som synes burde garantere den til gjengjeld. Voldsomheten i loven før loven og før 

meningen, en voldsomhet som stopper tiden, vrir og vrenger den ut av ledd, forskyver den ut av sitt naturlige 

leie: ”out of joint”” (Derrida, 1996 [1993]: 53).  

Senere i samme boken snakker Derrida om ” å påta seg et ansvar, kort sagt å engasjere seg 

på performativt vis” (ibid, 74). Dette er avgjørende viktig fordi:  

”Denne dimensjonen ved den performative fortolkningen, det vil si en fortolkning som forandrer selve det den 

fortolker, vil spille en avgjørende rolle [..]. En fortolkning som forandrer det den fortolker: her har vi en 

definisjon av det performative som er like lite ortodoks i forhold til den såkalte speech act theory som til 11. 

tese om Feuerbach. [Filosofene har bare fortolket verden forskjellig, det kommer an på å forandre den]” (ibid, 

74). 

Derrida markerer her tydelig avstand til en viss form for talehandlingsfilosofi, samtidig som 

vi ser at han hele tiden forholder seg til den. Han låner fra og utnytter speech act teoriens 

innsikter for selv å komme videre. Ovenfor nevnte jeg eksempler på forskjellige tema 

Derrida har tatt opp i forhold til spørsmålet om performativitet, men grunnlaget for denne 

utviklingen finner vi i Limited Inc (Derrida, 1988a).73

                                              

73 Videre LI 
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Derridas utlegning av og stillingtaken til speech act theory i Limited Inc er særdeles 

vanskelig å reprodusere eller rekonstruere, noe han selv er mer enn oppmerksom på, og som 

kommer tydelig til syne når Derrida ber leseren gjenlese tekstene meget oppmerksomt. Dette 

fordi han selv finner dem ”very difficult, overdetermined, and extremely intricate” (LI: 114). 

Disse tingene er vanskelig (LI: 119) og en del av setningsformuleringene forvirrer leseren 

gjennom sine kullkastninger av våre vante oppfatninger. Dette er ikke en strategi for å 

fremstå utilgjengelig, eller for å iscenesette seg selv i betryggende avstand fra 

hverdagsspråkfilosofien. Motstanden mot forenklingen springer ut av en motstand mot å 

gjøre kompliserte forhold simple kun for enkelhets skyld. De som ønsker forenklingen, på 

bekostning av temaets avanserte struktur og innhold, anser seg selv som opplysningens 

forsvarere. Som forsvarere av den umiddelbare, fornuftige tanke. En slik tanke forbinder 

Derrida derimot med en blindhet overfor det tradisjonelle idealet om ’renhet.’ Den nærmer 

seg en holding faretruende nær det dogmatiske og det obskure: ”No less dangerous (for 

instance, in politics) are those who wish to purify at all cost” (LI: 119). Lengselen etter det 

enkle og det rene skremmer. Og aversjonen mot det entydige og enkle viser seg godt i 

Limited Incs tekst, hvor Derrida praktiserer det han kaller ”dual writing” (LI: 114). Teksten 

er skrevet med begge hender, som for å vise frem Derridas doble forhold til tradisjonen som 

både begrensning og mulighet: ”Two texts, two hands, two visions, two ways of listening. 

Together simultaneously and separately,” som det heter et annet sted (Derrida, 1982 [1972]c: 

65).   

Limited Inc er skrevet innenfor to registre samtidig. Teksten innbefatter to typer språk på en 

gang fordi den svarer to ulike påbud eller to befalinger (LI: 114). Den ene språkformen 

utspiller seg innenfor det klassiske filosofiske registeret og svarer til dettes krav. Dette 

kommer til utrykk gjennom en logisk trinnvis argumentasjon hvor Derrida steg for steg tar 

for seg de tilliggende tekster. Den andre språkvarianten utnytter så den første gjennom 

fordoblinger av utsagn, diskursive bevegelser og skriftform.74 Her virker Derrida ikke å ta 

motparten John Searl75 på alvor (Norris, 1992), han synes å ironisere over gravalvoret og 

                                              

74 R. Rorty (1989) ville kanskje her sagt av vi kan skille mellom Derrida som ’public liberal’ (språkform nr. 1) og Derrida 
som ’private ironist’ (nr. 2). Han har et ærend som deltager i den akademisk-filosofiske diskurs og ett annet ærend i det 
private rommet for selvskapning. En umiddelbart grei antakelse. Men, Rorty skiller mellom tidlig (nr. 1) og sen (nr. 2) 
Derrida. Og her har vi begge deler på en gang, hvor den ene alltid er avhengig den andre.    

75 John Searle er J. L. Austins arvtaker som speech act teoriens fremste talsmann. Austin og Searles krav om alvor og 
seriøsitet får utslag i Derrida-formuleringer som Lets be serious (LI: 34, 39) osv., og at han spiller på å omtale Searl som 
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tregheten i den (skole-) filosofiske diskurs. Men uinteressertheten er tilsynelatende. Igjen 

forsøker Derrida i egen skrift å vise frem teoriinnholdet. Han skriver frem ulike 

talehandlinger som i seg selv underminerer speech act teoriens teoretiske fundament. 

Derridas doble skrift, eller todelte skrift, oppnår på denne måten å vise frem det teoretiske 

nivået i praksis. Latterliggjøringen av motparten Searl, ironiseringen over denne, tillater 

dermed Derrida å gi eksempler i stedet for kun å gi beskrivelser av det som står på spill. 

Limited Inc fremstår på denne måten å være en villet sammenfletning av forskjellige 

performative ytringer, det vil si Derrida gjør noe med ordene i teksten.  

Denne dekonstruksjonen av talehandlingsfilosofiens grunnlegende antagelser76 generer for 

Derrida en ny teori og en ny form for talehandlingspraksiser. Dekonstruksjon(en) kan her 

tenkes som utførelsen av dette doble, å hele tiden tenke med og mot, og derfra videre: ”What 

is called deconstruction endeavours to analyze and if possible to transform this situation” 

(LI: 138). Det som håpes endret er den politiske og institusjonelle situasjonen (f. eks. et 

skole/ universitetsfag), bygd på ”enormous networks of presuppositions” (LI: 138). 

Lesningen, fortolkningen og skriften skal forandre og endre. Noe Derridas doble 

performative bevegelse kan sies å gjøre om den evner å åpne for nye måter å tenke og forstå 

etiske og politiske forhold på. Her er Derrida tydelig: 

”Deconstruction cannot be restricted or immediately pass to neutralization: it must, through a double gesture, a 

double science, a double writing – put into practice a reversal of the classical opposition and a general 

displacement of the system” (LI: 21). 

Og: 

”Each time in order to confirm a dangerous law of supplementarity or iterability that forces the impossible by 

forcing the replacement of the irreplaceable” ( Derrida, 2005 [2003]: 7). 

                                                                                                                                            

Sarl i teksten. Sarl er et vanlig fransk akronym for ”Sociétè à responsibilité limiteé (LI: 36). Dette er et selskap hvor hvert 
medlem kun er ansvarlig i forhold til egen investering (Derrida, 1987 [1980]: 504, n. 7). En slik kalkulerbar likevekt når det 
gjelder å investere i ansvar, eller en slik null-sum holdning, går inn i skjema for det jeg senere omtaler som begrenset og 
begrensende økonomi.    

76 Som for eksempel: seriøs/useriøs, bokstavlig/metaforisk, normal form/parasittisk form, bruk/benevnelse, 
intensjonal/ikke-intensjonal etc. 
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4.1 Iterabilitet  

Derridas inngang til denne doble bevegelsen, til denne doble skriften, er tanken om 

iterabilitet. Det er iterabiliteten som åpner opp og gjør mulig de operasjoner Derrida her 

utfører. Videre vil jeg, gjennom om lesning av Limited Incs tre tekster, forsøke å presentere 

hva Derrida legger i tanken om iterabilitet.   

Iterabilitet er ikke et begrep, men det er heller ikke ikke et begrep. Det kan sies å være et 

annet navn for noe Derrida andre steder har gitt andre navn; différance, supplement, 

dissemination, parergon, writing etc. Hvert begrep, eller kanskje bedre, hvert (begreps-)navn 

virker på forskjellig måte. De opptrer på ulike steder og fungerer dermed ulikt. De hører til 

ulike semantiske områder (Spinosa, 1992: 273). Derrida presiserer dette, og han peker på 

hvordan iterabilitet skiller seg fra de andre (ikke-)begrepene samtidig som det er en del av 

alle (ikke-)begrepene. Iterabilitet er sitt eget (ikke-)begrep og samtidig utgjør det en 

konstitutiv side av de andre. Différance, pharmakon, trace etc. er alle preget av iterabilitet: 

“Repeatedly […] it happens that I begin citing a part of this chain of  ”words” or ”concepts.” I do it by 

economy, and these allusions do not refer to verbal or conceptual units but to long textual chains […]. On the 

other hand, the list of these words is not closed, by definition, and it is far from limiting itself (currently) to 

those that I cite here or see often cited (pharmakon, supplement, hymen, parergon). To those whom this 

interests, I indicate that if the list remains indeed open, there are already many others at work. They share a 

certain functional analogy but remain singular and are irreducible to one another, as are the textual chains from 

which they are inseparable. They are all marked by iterability, which however seems to belong to their series” 

(LI: 155). 

Når Derrida her viser til hvordan denne rekken av ord i prinsippet er uendelig, hvordan listen 

aldri vil slutte å forlenges, markere han hvordan ingen av ordene egentlige er riktige. Et ord 

vil aldri i seg selv være nok. Ordet vil aldri være selvidentisk og på den måten 

selvtilstrekkelig. Ingen ord har enerett som betegner, de vil aldri fullt ut være det de tenkes å 

dekke.77 De forhold disse ordene betegner kan ikke betegnes fullt ut. Det disse ordene 

beskriver eller ønsker å dekke, navngir, kan bare beskrives i utsatthetens navn.78 Forholdene 

                                              

77 Dette kjenner vi igjen fra drøftingen av forholdet signifikat og signifikant. 

78 Utsatt her som vi kjenner det fra tenkningen rundt différance, men også utsatt i betydningen av at de er truet med å 
forsvinne i enkelhetens navn. De er under press, nettopp fordi de vanskelig lar seg tenke. De gir ikke umiddelbart en enkelt 
fiksert mening.   
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man prøver å beskrive er preget av alltid allerede å være sklidd unna, de unndrar seg 

navngivningen: ” It is […] the paradox of the name […]. The name is the appelation of a 

singularity but also, in the possibility of repeating this appelation, it is the effacememt of that 

singularity” (Derrida, 1995 [1992]c: 389 - 390).79 De har ikke, og kan aldri ha, et egentlig 

navn. Navnet stryker seg selv ut, slik vi kjenner det fra Heidegger.80

Selv om Derridas tenkning rundt iterabilitet kan synes relativt forstålig, må vi trø varsomt. 

Dette er, som nevnt ovenfor, vanskelig. Iterabilitet er ikke noe mindre en muligheten     

(betingelsen) for at ethvert ’mark’81 skal kunne bli gjentatt og fortsatt fungere som et 

meningsfullt ’mark’ i nye kontekster. Kontekster fullstendig løsrevet den originale kontekst 

hvor det aktuelle ’mark’ har opptrådt. Tegnets opphav kan være fraværende, men tegnet 

markere fortsatt, det er fortsatt i funksjon. Vi kan utvide ytterligere. Tegnets opphav kan 

være borte, men tegnet fungerer videre. Dette betyr ikke at tegnets mottaker må være 

tilstede, må være nærværende. Også denne siden kan være fraværende. Tegnet kan fortsatt 

være meningsfullt. Derrida: 

”[…]: if one admits that writing (and the mark in general) must be able to function in the absence of the 

sender, the receiver, the context of production, etc., that implies that this power, this being able, this possibility 

is always inscribed, hence necessarily inscribed as possibility in the functioning or the functional structure of 

the mark. Once the mark is able to function, once it is possible for it to function, once it is possible for it to 

function in the case of an absence, etc., it follows that this possibility is a necessary part of its structure, that 

the latter must necessarily be such that this functioning is possible […]” (LI: 48). 

‘Mark’ er Derridas generelle ord for ethvert tegn eller spor (LI: 66). Dette inkluderer også 

ord og gester. Ihvertfall meningsfulle gester, gester som da vil rekke ut over sin nærværende 

umiddelbarhet (Miller, 2005). Derrida kan på denne måten utfordre den klassiske 

forestillingen om mennesket som det eneste dyret med språk og på den måten et dyr radikalt 

                                              

79 Derrida avslutter dette avsnittet med ordene: ”[…] love consists perhaps in over-naming” (Derrida, 1995 [1992]c: 390). 
De / det man er glad i må bli gitt mer enn ett navn. Vi må alltid gi mer enn det som kreves, strekke oss ut over en-til-en 
forhold i en stadig nydøpelse. Fra Marx’ spøkelser: ”Navnene er nye, begrepene foreldet, og de sleper med seg en eneste 
idé: den at menneskene representerer generelle begreper, nettopp under nye navn” (Derrida, 1996 [1993]: 160).  

80 Derrida viser dette i praksis i Of Grammatology og Speech and Phenomena. Det står setningen: ”[…] the sign is that ill-
named thing […]” og det er satt kryss over ordene is og thing i teksten. Dette er en av de sentrale delene i hele Derridas 
forfatterskap, umuligheten av å komme unna det metafysiske nedarvede språket. Vi er dømt til å bruke det. Og når vi 
bruker det metafysiske språket tenker vi innenfor dets skjema, med dets skjema. Det er dette Derrida utfordrer i tradisjonen 
fra Heidegger. 

81 ”Mark”  kan oversettes med tegn, men da i Derridas tegnverden. 
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ulikt alle andre dyr (LI: 136). Derrida gir et eksempel på dette i essayet The Animal That 

Therefore I Am (More to Follow) (2002). Han begynner dette essayet med en takksigelse, 

altså en form for performativ talehandling. Før han stiller spørsmålet om katten. Den har 

ikke ord. Men, kan katten respondere? “The letter counts, as does the question of the animal. 

The question of the animal response often has as its stakes the letter, the literality of a word, 

sometimes what a word means literally” (Derrida, 2002: 378). Og respons ville gjelde som 

performativ handling, men denne gangen uten tale. Men siden Derrida utvider gjennom 

bruken av ’mark’, og ikke holder seg til ord eller tegn, er grensen mellom det talende 

menneske(dyret) og det ikke-talende dyret utfordret. Dette spørsmålet om animaliteten er for 

Derrida både et filosofisk og et politisk spørsmål. Et spørsmål vi ikke skal forfølge her, men 

bare ha antydet hvor vidtrekkende konsekvenser Derridas utprøving av ulike teorier kan sies 

å ha.82 Merket (tegnet) kan altså gjentas, det kan repeteres. Dette er noe av det Derrida 

legger i tanken om iterabilitet. Påstanden om merkets repeterbarhet blir ikke motsagt av 

speech act teoretikerne J. L. Austen og John Searl. Allikevel motsetter de seg konsekvensene 

Derrida trekker av dette (for Jacques Derrida) innlysende utsagnet.        

Den første konsekvensen er undermineringen av Austin og Searls grunnleggende antagelser i 

deres talehandlingsfilosofi. Deres analyser og definisjoner utelukker i utgangspunktet det 

marginale, det ikke-standariserte, det ikke-seriøse, det parasittiske, det urene, fiksjonen. 

Austin sier det på denne måten:  

“Finally, we have said there is another whole range of questions about ’how we are using language’ or ’what 

we are doing in saying something’ which we have said may be, and intuitively seem to be entirely different – 

further matters which we are not trenching upon” (Austin, 2003 [1955]: 122).  

Austins teori tar som sitt forutsatte, påhvilende utgangspunkt det seriøses overordning i 

forhold til det useriøse,83 det rene fremfor det urene.  

                                              

82 Spørsmålet om animaliteten kan somme tider virke ikke bare å være et spørsmål blant mange, med nesten selve 
spørsmålet. Vi finner det tydelig tatt opp, som i den overfor nevnte teksten og som innsmett blant annet i Of 
Grammatology. Skillet dyr – menneske er innenfor den klassiske metafysikken er av de grunnleggende strukturerende 
opposisjonsparene, som nærvær – fravær, tale – skrift osv. Se for eksempel Derrida & Roudinesco (2004). 

83 Austin: “Surely the words must be spoken ‘seriously’ and so as to be taken seriously. This is true (…) enough in general 
– it is an important commonplace in discussing the purport of any utterance whatsoever. I must not be joking, for example, 
nor writing a poem (2003 [1955]: 11).” 
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Austin begynner sitt hovedverk How to do Things with Words  med ”the particular case of 

promising” (ibid: 11). Løftet gitt av et menneske, et subjekt ved full bevissthet. Som i 

nærværet og med vitende og vilje utsier ’jeg lover.’ I forhold til dette, eller på utsiden av 

dette gitte løftet, finner vi så alle de andre måtene eller stedene løfter blir avlagt. Løfter gitt 

av en karakter i en bok, en skuespiller på en scene, et løfte som blir gitt uten at den som 

avlegger det har ambisjoner om å holde løftet sitt, løfter gitt under tvang, en gal manns løfte, 

osv. De eksemplene jeg har gitt her, vil for Austin være sekundære, urene, eller fiktive 

avskygninger av ekte og sanne løfter, og de vil derfor kunne avskrives og defineres bort, 

allerede før analysene av performative talehandlinger er begynt. Vi ser hvordan Austin trygt 

plasserer seg innenfor et metafysisk skjema hvor det ekte er det fornuftige og dermed 

overordnet fiksjonen. Her starter Derridas dekonstruktive bevegelser, når han opphever dette 

skillet, eller vender om på det.  

For Derrida fremstår tanken om det rene løftet som fiksjonalisert fantasi, avledet av det 

urene løftet. Fordi det som ’opprinnelig’ finnes er talehandlinger alltid allerede, allerede før 

det opprinnelige, preget av iterabiliteten. Og iterabiliteten er uren, alltid allerede 

kontaminert. Originalen er ikke det rene slik metafysikken skjema legger det ut, men derimot 

det urene. Standardiserte, normale talehandlinger som Austin (ibid: 26) snakker om, vil alltid 

være avledet fra dette urene. Denne muligheten for det urene er alltid til stede, og kan aldri 

overkommes eller settes til side mener Derrida, og sier da samtidig at Austin ikke klarer 

(eller vil) se dette. Siden denne muligheten for det urene alltid er til stede, må den alltid tas 

med i talehandlingsfilosofiens analyser 

Et neste viktig aspekt ved iterabilitet Derrida understreker, er hvordan er ord eller et merke 

som blir benyttet på nytt i en ny kontekst, ikke forblir det samme. Ordet eller merke eller en 

setning blir forandret, det er ikke lenger det samme som det var (LI: 40).84 Ordet eller merke 

eller setningen er ikke lenger identisk med seg selv. Benhabib presiserer: ”Every iteration 

transforms meaning, adds to it, enriches it in ever-so-subtle ways” (Behabib, 2004: 179). 

Derrida peker nå på at den latinske roten til iterabilitet - iter - stammer fra et ord på Sanskrit 

med betydningen det andre eller annerledes, ’other’ (LI: 62). Det dreier seg om forholdet 

                                              

84 Derrida bruker ordet ’alter’, ’alterated’, ’alteration’. Et ord Ragnar Braastad Myklebust også bruker i sin Derrida 
oversettelse – Adjø Emanuel Levinas (Derrida, 2002 [1997]). Men det er en litt annen setting, han snakker om alteritet i 
forhold til typiske etiske spørsmålsstillinger.  
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mellom repetisjon og endring, gjentagelse og forskjell (Gasché,1986: 212 - 217).85 Det andre 

i det ene, det ene i det andre. Derrida siterer nå seg selv, det vil si han flytter noen setninger 

fra ett sted til ett annet: 

”Limiting the very thing it authorizes, transgressing the code or the law it constitutes, the graphics of iterability 

inscribes alteration irreducibly in repetition (or in identification): a priori, always already. without delay, at 

once, aussi sec: “Such iterability – […] structures the mark of writing itself, no matter what particular type of 

writing is involved (Sec, p. 7). This etymology, of course, has no value qua proof and were it to be false, the 

very shift in meaning would confirm the law here indicated: the time and place of the other time already at 

work, altering from the start the start itself, the first time, the at once. Such are the vices that interests me here: 

the other time in (stead of) the first, at once” (LI: 62).       

Dette sitatet peker frem mot en ny innholdsside av iterabilitet. Om vi godtar at et gitt ord 

eller en gitt setning fungerer forskjellig innenfor forskjellige kontekster. Og at det urene er 

det opphavelige, og det antatt rene er avledet og sekundært. Derrida fortsetter 

radikaliseringen av talehandlingsfilosofien og hevder setninger eller ord eller andre merker 

som opptrer en gang for aldri mer å vise seg, aldri å bli gjentatt eller endret gjennom 

deltakelse i en ny kontekst, allerede i utgangspunktet er splittet og delt i seg selv.86 Det 

finnes ikke noe slikt som en ren, ubesudlet, standard, ikke-fiksjonalisert, selv-identisk ytring, 

slik speech act teorien går ut fra. Ord og merker er delt og splittet i seg selv ”a priori, always 

and already, without delay, at once, aussi sec” (LI: 62). Derridas tekst fortsetter videre: 

“But let’s go a bit further. Does this kind of fact87 really exist? Where can we find it? How can we recognize 

it? Here we reach another type of analysis and of necessity. Isn’t the (apparent) fact of the sender’s or 

receiver’s presence complicated, divided, contaminated, parasited by the possibility of an absence inasmuch as 

this possibility is nessesarily inscribed in the function of the mark?” 

Teksten svarer: 

                                              

85 Gasché mener å kunne identifisere fem ulike iterabilitetsfunksjoner, men jeg tror en slik skjematisering fungerer litt på 
tvers av Derridas egen tekst. Gaschés problem er, som Geoffrey Bennington (2000) har påtalt, hans insisterende holdning 
på hvordan Derridas tekster utelukkende må leses innenfor et transcendentalfenomenologisk  filosofihistorisk skjema. 
Gasché mister på denne måten av syne det avgjørende forholdet Derridas tekster har til litteraturen.      

86 Dette ligger nært på det Derrida annetsteds omtaler som hantologi, og vi ser det i formuleringer som for eksempel: 
”Gjentagelse og første gang, men også gjentagelse og siste gang, for singulariteten i hver første gang gjør den også til en 
siste gang. Hver gang er det selve hendelsen, en første gang som er siste gang. Helt annerledes” (Derrida, 1996 [1993]: 33).  

87 Det Derrida kaller fact her, er en type ren ytring som finner sted kun en gang, knyttet til en enkelt avsender og en enkelt 
mottaker (Austin, Searle). 
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 This is the “logic,” or rather, the “graphics” to which Sec seeks to do justice: As soon as [aussi sec] a 

possibility is essential and necessary, qua possibility, (and even if it is the possibility of what is named, 

negatively, absence, “infelicity,” parasitism, the non-serious, non-“srandard,” fictional, citational, ironical, etc), 

it can no longer, either de facto or de jure, be bracketed, excluded shunted aside, even temporarily, on 

allegedly methodological grounds. Inasmuch as it is essential and structural, this possibility is always at work 

marking all the facts, all the events, even those which appear to disguise it. Just as iterability, which is not 

iteration, can be recognized even in a mark which in fact seems to have occurred only once. I say seems, 

because this one time is in itself divided or multiplied in advance by its structure of repeatability. This obtains 

in fact, at once [aussi sec], from its inception on; and it is here that the graphics of iterability undercuts the 

classical opposition of fact and principle [le droit]88, the factual and the possible (or the virtual), necessity and 

possibility. In undercutting these classical oppositions, however, it introduces a more powerfull “logic”” (LI: 

48).           

Iterabiliten er ”broaching and breaching” (LI: 61) enhver ytring den første, og kanskje 

eneste, gang den blir ytret. Iterabiliteten er différance. Den er en åpning eller en sprekk i 

selve ytringen som gjør den forskjellig fra seg selv i seg selv. Iterabiliteten åpner en glipe i 

ytringen, gjør at den utsetter seg selv. Den åpner en form for temporalt tomrom før og etter, 

en type fremtidig fortid (Wills, 2001). Og gir da fremtiden som noe som: ”kommer til oss 

bakfra, fra fortiden” (Derrida, 1996 [1993]: 32). Denne temporaliteten lar aldri det 

nærværende nået være nærværende fordi den søker alltid mot en fortid som aldri har vært 

nærværende nå og en fortid som aldri vil bli nådd som nærværende nå.89 Iterabiliteten 

splitter og sprer ut.  

Iterabiliteten er ”dehiscence,” sier Derrida (LI: 59). Dehiscence som begrep stammer fra 

botanikken,90 og det er herfra begrepet henter sin metaforiske styrke. Det viser til hvordan 

                                              

88 ”le droit” kan også bety rett, som i ’retten til filosofi’ - Du droit à la philosophie - som en Derrida bok heter (2004 
[1990]). Eller som i lov og rett, altså en mer direkte etisk-politisk rettet tanke om retten. Jeg går ut fra at det er på grunn av 
disse allusjonene Derrida (eller oversetteren?) beholder det franske ordet i teksten.   

89 Derrida klargjør med dette grunnen for tanken om demokratiet, rettferdigheten, universitetet, vennskapet som skal 
komme. Demokratiet som skal komme - á venir - er ikke et i fremtiden - l’avenir - nærværende demokrati. 
Framtidsspørsmålet kommer jeg tilbake til i de neste kapittelene.   

90 Her kan den botaniske metaforbruken utvides med Deleuze og Guattari (1983: 21), blant annet forestillingen om 
’rizhome’ (et rotsystem som vokser utover, som sprer seg utover på overflaten og ikke i dybden) ligger tett på det Derrida 
er ute etter her. En tanke som gjør seg gjeldende her er hvordan både Derrida og Deleuze bokstavlig talt viser vilje til å 
stikke fingeren i jorda, til å rote i møkka. De kan kanskje på denne måten sies å produsere skriftstykker i berøring med det 
skitne, det urene. Deleuze forlater kanskje i større grad enn Derrida det filosofiske vokabular når han tar i bruk infame 
besvergelser som fuck og lignende i innledningen til A Thousand Plateus (Continuum, 2004 [1987]) hvor han også siterer 
den amerikanske beat-forfatteren Allen Ginsbergs prosadikt Howl (med linjer som: ”I have seen the best minds of my 
generation turn to madness”…) Og det er vel nettopp dette som provoserer aufklarungs-fornuftens forsvarere. Derrida og 
Deleuze våger kontakten med de nødvendige, hverdagslige og nedrige regionene i våre liv (de er kanskje fenomenologer i 
en slik utvidet betydning?). En holdning tilnærmet oppsummert i Jean Genets formulering, gjengitt av Derrida i Glas (1990 
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oppsplittingen av en plante også er det som bidrar til å muliggjøre produksjon, reproduksjon 

og utvikling. Det å åpne opp og dele, splitte, får her positivt fortegn. Iterabiliteten inngjerder 

og setter grenser for det det muliggjør, samtidig som det umuliggjør en ren enhet. Derrida 

presiserer: “What is at work here is something like a law of undecidable contamination” (LI: 

59). Dette betyr at bevissthet, intensjonalitet og mening, eller et løfte, er konsekvenser av 

iterabilitet, og ikke at iterabiltet er konsekvens av bevissthet og intensjonalitet. 

4.2 Kontekst    

”[…] en kontekst vil alltid være åpen, med andre ord upålitelig og utilstrekkelig” (Derrida, 1996 [1993]: 21). 

Austin bruker ikke ordet kontekst i sine undersøkelser av performative ytringer. Han bruker 

omstendighet, betingelse eller situasjon. For Austin er det ”the total speech act in the total 

speech situation […] we are engaged in elucidating” (Austin, 2003 [1955]: 148), når han i 

sine undersøkelser er ute etter å avgjøre om en performativ ytring er seriøs og passende. 

Derridas bruk av kontekst dekker det meste av det Austin mener med omstendigheter og 

betingelser. Derridas hensikt er her å vise hvordan tanken om iterabilitet utfordrer en 

tradisjonell oppfatning av kontekst. Ved iverksettingen av iterbilitetstanken vil aldri en 

kontekst kunne bli endelig avgjort, innrammet eller ’mettet’. Om dette holder vann, vil aldri 

Austin/Searls betingelser for å avgjøre en performativ ytrings velvalgthet bli møtt, vil aldri 

bli nådd. Videre vil Derrida også vise hvordan det samme ordet, merket, kan fungere 

tilfredsstillende i grunnleggende ulike kontekster (Norris, 1987: 178). Noe som innebærer at 

et ord eller et merke aldri vil kunne bli fullstendig innrammet eller innlemmet i den gitte 

kontekst det opptrer.     

Begrepet kontekst har de siste tiårene vært omdiskutert, og hatt stor innflytelse innenfor 

ulike felt. Innenfor ulike kulturstudier blir kontekst ofte brukt til å betegne de avgjørende og 

bestemmende historiske og sosiale betingelser menneskene og deres artefakter lever innenfor 

eller er omringet av (Rapport & Overing, 2000). ’Tradisjonelle’ studier er ofte kritisert for 

ikke å ta hensyn til den historisk-sosiale kontekst de studerer, og for underskrivning av 

                                                                                                                                            

[1974]: 1): “ [...] what remained of a Rembrandt torn into small,  very regular squares and rammed down the shithole“ is 
divided in two. […] As the remain(s) [reste].” Og her begynner vel den selvgestaltede fornuftens byggverk å vakle?   
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viktigheten av dette.91 Denne forståelsen av kontekst operere med og hviler på en 

grunnleggende forestilling om en innenfor - utenfor distinksjon. Derrida utfordrer og prøver 

dette skillet, og distinksjonen innenfor – utenfor blir skyggelagt. En oppfatning av kontekst 

som noe som ligger rundt, for eksempel ’rundt’ en læreplantekst eller forhold 

omkringliggende en forbilledlig boktekst, noe som følger med, blir satt under press. 

I reine ord: vi kan ikke lenger enkelt avgjøre hva som tilhører kon/tekstens innside og hva 

som hører til på utsiden av kon/teksten. Utsiden er alltid allerede (også) på innsiden. Of 

Grammatology formuleringen ”[il n’y a pas de hors-texte]” (Derrida, 1976 [1967]: 158) er 

nå blitt “there is nothing outside context” (LI: 136). Jeg benytter her anledningen til å rydde 

unna en utbredt misoppfatning. En av hovedinnvendingene mot Derrida har hele tiden vært 

at han lever i den villfarelse at alt er språk, at verden først og fremst er et språklig fenomen. 

Man har tolket utsagnet ”there is nothing outside the text [there is no outside-text]” som om 

Derrida hevder at det ikke fines noe utenom det tekstuelt gitte. Dette er feil. Den siterte 

setningen har i det franske språk en konkret, ikke abstrakt mening. Det refererer til et 

bildeinnstikk i en bok, det vil si til en side uten paginering. Derridas poeng er her hvordan 

tekster alltid må leses med den norm at de bare skal få sin betydning fra det som er gitt i 

teksten, og ikke ut fra noe utenfor den, altså ikke ut fra noen transcendentale signifikater. 

Med kontekst synes Derrida å mene alt annet enn de faktiske, gitte ordene eller merkene. 

Inkludert i alt som omslutter en tekst er den talende eller den skrivendes bevissthet og 

ubevissthet, dennes kropp, relasjonelle og sosiale omgivelser, den historiske situasjonen. 

Altså hele det omkringliggende feltet av produserte merker. En kontekst er, - før en 

performativ talehandling skjer innenfor denne -, umulig å ’mette’ (LI: 3), den er aldri fullt ut 

klarlagt men alltid allerede heterogen. Selve konteksten er i seg selv ukontrollerbart 

divergerende og mangefasetert. Konteksten vil alltid spre seg ut (disseminate), det vil være 

umulig å si når den når sin grense for hva som hører til den gitte kontekst eller hva som kan 

defineres som utenfor kontekst (LI: 78 - 79). Denne tenkningen rundt kontekst fører derimot 

ikke til relativisme (LI: 137), men den gir speech act teorien alvorlige problemer. Nettopp 

fordi speech act teorien har satt som betingelse for å avgjøre om en talehandling er seriøs og 

passende at kontekst må være fullt ut kontrollerbar, mulig å bestemme og ramme inn 

                                              

91  Spørsmål i forhold til kontekst(sensitivitet) knytter seg direkte til danningsproblematikk. Se for eksempel: H. Bloom The 
Western Canon (1994), A. Bloom Closing of the American Mind (1988), T. B. Eriksen Nordmenns nistepakke (1995). 
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(Norris, 2004). Det kan innenfor Austin og Searls skjema ikke tillates tvil om enheten i 

situasjonen. Selve situasjonen talehandlingen foregår innenfor unnes ikke utydelighet i 

forhold til dens grenser. For Austin og Searl holder det ikke at konteksten kan bestemmes, 

den må være tett. Konteksten kan ikke være tillat noen mulige åpninger eller sprekker. Den 

må være, i Derridas ord, ‘saturated’.    

“Is there a rigorous and scientific concept of context?” (LI: 3) spør Derrida. Eller:   

“does the notion of context not conceal, behind a certain confusion, philosophical presuppositions of a very 

determinate nature? Stating it in the most summary manner possible, I shall try to demonstrate why a context is 

never fully determinable, or rather, why its determination can never be entirely certain or saturated” (LI: 3). 

En kontekst kan aldri fullt ut mettes. Derrida synes her å peke på hvordan det ikke kan finnes 

noe kontekst uten tekst (Glendinning, 2004). Tekst da forstått som et merke, eller en kjedet 

rekke av merker som hele tiden sprer seg ut, stråler utover. Siden ethvert gitt merke alltid 

allerede er preget av iterabiliteten vil det aldri kunne innta en form for dominerende 

posisjon, det vil aldri kunne egentlig bestemmes. Et merke vil aldri ha styrke nok eller være i 

posisjon til å kunne mette en kontekst. Deler av konteksten vil alltid være delvis endret. 

Derrida setter dette i forbindelse med dekonstruksjonen av intensjonaliteten og 

iverksettingen av freudianske begreper: 

”Above all, this essential absence of intending the actuality of utterance, this structural unconsciousness, if you 

like, prohibits any saturation of context. In order for a context to be exhaustively determinable, in the sense 

required by Austin, conscious intention would at the very least have to be totally present and immediately 

transparent to itself and others, since it is a determining center [foyer] of context” (LI: 18).  

Dette kan aldri skje. De merkene som utgjør en talehandling synes å ha en tendens til å 

glemme intensjonen som i utgangspunktet bebodde dem. Merkenes tilbøyelighet til ikke 

lenger å ta hensyn til det som opprinnelig utgjorde dem, virker på en slik måte at de bryter 

med den aktuelle kontekst og fungerer dermed også i alle andre kontekster. Enhver gitt 

talehandlings indre splittelse forhindrer dens evne til å organisere en gitt kontekst, den vil 

aldri ha nok styrke fordi den alltid sprer seg ut. Her ser vi tanken bak iterabiliteten, to ting 

tenkes på en gang [aussi sec]: en talehandling vil aldri kunne mette en kontekst, men den vil 

kunne fungere i et uendelig antall andre kontekster i tillegg til den ’først’ gitte. En 

konsekvens av dette er at verken det ytrende subjektets intensjon eller konteksten det ytres 

innenfor, kan kontrollere og forutbestemme et ord eller en setnings mening fullstendig.    
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Derrida begynner med å beskrive kvalitetene til en antatt mettet kontekst splittet av, eller 

brutt sammen under, tanken om iterabilieten (og generalized writing) (Bennington, 1993). 

En ideell mettet kontekst vil konstitueres av nærvær i det nærværende, den ytrendes nærvær 

til seg selv, et nærvær pregende og gjennomsyrende hele konteksten hvor ytringen foregår, 

også som en invitt til å bli hørt og forstått i samsvar med intensjon med til-svarende korrekt 

respons. Med Derrida: 

“This allegedly real context includes a certain ’present’ of the inscription, the presence of the writer to what he 

has written, the entire environment and the horizon of his experience, and above all the intention, the wanting-

to-say-what-he-means, which animates his inscription at a given moment” (LI: 9). 

Intensjonen livgir altså inskripsjonen (ytringen, talehandlingen) på en måte som kan synes 

uangripelig, men mot dette introduserer Derrida i selve inskripsjonen en oppbrytende kraft. 

Denne kraften er styrken selve inskripsjonen har, idet den er innskrevet, til fortsatt å fungere 

i det totale fraværet av den intensjonelle struktur den opprinnelig var utstyrt med. 

Inskripsjonen har på denne måten fått en form for eget liv, med mulighet for å innta 

forskjellige meningsposisjoner i forskjellige kontekster. Nettopp fordi 

“At the same time, a written sign carries with it a force that breaks with its context, that is, with the collectivity 

of presence organizing the moment of its inscription. This breaking force [force de rupture] is not an 

accidental predicate but the very structure of the written text. In the case of the so-called “real” context, what I 

have just asserted is all too evident” (LI: 9). 

Denne kraften gir seg til kjenne eller har to ulike virksomhetsregistre. Den virker 

oppbrytende og utskillende, splittende, på den originale konteksten på to forskjellige måter; 

en indre og en ytre splitting. I ytre form fortsetter en inskripsjon å fungere i nye ikke-verbale 

kontekster. I indre form fortsetter en inskripsjon å fungere i nye verbale former (LI: 9 - 10). 

Disse to formene er ikke uavhengig hverandre, de kan ikke skilles klart fra hverandre, fordi 

enhver ny kontekst for et verbalt merke (ytring) medfører en ny ytre kontekst. Derrida legger 

ut argumentet på denne måten: 
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“But the sign possesses the characteristic of being readable even if the moment of its production is irrevocably 

lost and even if I do not know what is alleged author-scriptor consciously intended to say at the moment he 

wrote it, i.e. abandoned it to its essential drift. As far as the internal semiotic context is concerned, the force of 

rupture is no less important: by virtue of its essential iterability, a written syntagma can always be detached 

from the chain in which it is inserted or given without causing it to lose all possibility of functioning, if not all 

possibility of  “communication,” precisely. One can perhaps come to recognize other possibilities in it by 

inscribing it or grafting it onto other chains. No context can entirely enclose it. Nor any code, the code here 

being both the possibility and impossibility of writing, its essential iterability (repetition/alterity)” (LI: 9).  

Derrida utvider så denne analysen via en omvei rundt Husserl, og lar den gjelde alle talte og 

skrevne tegn, både lingvistiske tegn og ikke-lingvistiske tegn (gester og lignende) 

inkluderes. Denne utvidelsen er, som vi har pekt mot tidligere, av stor betydning. En utbredt 

misoppfattelse om denne typiske Derrida bevegelsen er at Derrida overordner skriften talen, 

i en enkel reversering av begrepsparet.92 Der Derrida derimot gjør er å tenke tale og skrift 

som ulike former for tegn, og hvor begge tegnformene er underlagt iterabilitetens 

konsekvenser. Derrida insisterer videre på muligheten av denne utvidelsen: 

“Every sign, linguistic or nonlinguistic, spoken or written (in the current sense of this opposition), in a small or 

large unit, can be cited, put between quotation marks; in doing so it can break with every given context, 

engendering an infinity of new contexts in a manner which is absolutely illimitable. This does not imply that 

the mark is valid outside of a context, but on the contrary that there are only contexts without any center of 

absolute anchoring [ancrage]. This citationality, this duplication or duplicity, this iterability of the mark is 

neither an accident or an anomaly, it is that (normal/abnormal) without which a mark could not even have a 

function called “normal.” What would a mark be that could not be cited? Or one whose origins would not get 

lost along the way?” (LI: 12) 

Alle tegnformer kan bryte med enhver kontekst og fungere i et uendelig antall andre 

kontekster. Det samme gjelder ord, ytringer og setninger. Derrida beskriver dette som en 

generell mulighet, gjeldende alle tegn og merker (LI: 61). Og utvidelsen av argumentet 

fortsetter når Derrida skriver: 

“[…] the very factor that will permit the mark (be it psychic, oral, graphic) to function beyond this moment – 

namely the possibility of its being repeated another time – breaches, divides, expropriates the “ideal” plenitude 

or self-presence of intention, of meaning (to say) and, a fortiori, of all adequation between meaning and 

saying” (LI: 61 - 62).         

                                              

92 Ett eksempel på en som misleser Derridas tekster på denne måten er John Searle (1977). 
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Derridas presisering av ‘psychic’ er viktig. Iterabiliteten splitter opp og deler det kognitives 

taust produserte (tanke-)merker, på samme måte som den splitter de orale og grafiske 

merker:  

”Iterability alters, contaminating parasitically what it identifies and enables to repeat ”itself”: it leaves us no 

choice but to mean (to say) something that is (always, already, also) other that what we mean (to say), to say 

something other than what we say and would have wanted to say, to understand something other than…etc” 

(LI: 62).93  

Speech act teoretiker John Searles posisjon er er annen når han skriver: ”even in cases where 

it is in fact impossible to say exactly what I mean it is in principle possible to come to be 

able to say exactly what I mean” (Searle, 1999 [1969]: 19). 

Utvidelsen av tanken om iterabiliteten også til å gjelde området for det mentale og kognitive 

inngår i og understøtter Derridas utfordring av tanken om det selv-nærværende subjektet. 

Subjektet som alltid ytrer seg under full intensjonal bevissthet. Det Derrida andre steder har 

omtalt som den metafysiske tradisjonens privilegering av 3. persons presens indikativ: 

”Beings are what is” (Derrida, 1982 [1972]c: 40). Noe som innebærer at: “Beings, the 

present, the now, substance, essence, are all linked in their meaning to the form of the 

present participle” (ibid).  

I Marx’ spøkelser (Derrida, 1996 [1993]) knyttes utfordringen av talehandlingsfilosofien og 

utfordringen av den metafysiske tradisjonens privilegeringen av 3. person presens indikativ 

sammen. Et grunnleggende skille for Austin i How To Do Things with Words (2003 [1955]) 

er forskjellen mellom konstativer og performativer. Dette skille oppløser nå Derrida: ”Den 

konstaterende formen virker beroligende. Konstateringen er effektiv. Det vil og må den 

virkelig være. Den er i sin virksomme effekt en performativ” (1996 [1993]: 72). På neste side 

kan vi lese:                      

                                              

93Avstanden til subjektfilosofien (Skjervheim, Hellesnes, Habermas etc.) blir tydelig i et slikt utsagn. Et utsagn som også 
må kunne sies å stille opp alvorlige utfordringer for en pedagogikk bygd på forestillingen om og troen på dialogen, og 
dialogens mulige frigjørende kraft, jamfør for eksempel P. Freire (1970). Den umiddelbare nærhet garanterer ingenting.      
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”I en predikativ setning som viser til tiden, og, mer presist, til tidens presens-form, synes den grammatiske 

presens av verbet være, i tredje person entall indikativ, å vise en gjestfrihet forutbestemt til å ta imot alle slags 

ånder, ord som det er nok å skrive i flertall for at det skal ønske spøkelse velkommen. Å være, særlig når man 

under infinitiven forstår å være nærværende, er ikke et åndfullt ord, men åndens ord, det er åndens første 

verbale kropp” (ibid: 73). 

Veien fra reverseringen av speech act-teoriens grunnlegende antagelser til en etisk-politisk 

anmodning om gjestfrihet overfor den ånden som skal komme, og alltid allerede er 

underveis, er på denne måten kort. Og den tanken om ord i flertall vi her ser antydet, synes 

for meg som en produktiv utgangsposisjon innenfor en pedagogisk-filosofisk diskurs. Det er 

en tenkning som alltid vil unndra seg å kunne reduseres til fakta. Vi vil aldri kunne gi noe 

et/t navn, og si at det er det det er. Fordi det vi forsøker å si hva er, det vi forsøker å gi navn, 

vil alltid være åpent for nye beskrivelser og nye navngivninger. Denne tenkningen vil alltid 

allerede pålegge oss å snakke om for eksempel dannelse som dannelser og danninger. 

Ordene og navnene vil være gitt i en sammenheng og endret i en annen, men kanskje likevel 

verdt ordet og navnet?  

I neste kapittel vil jeg forsøke å antyde en mulig måte å relatere Derridas tenkning i skrift om 

skrift til pedagogikkens begrep om danning. Jeg vil også der, samtidig som jeg utvider 

Derrida-eksegesen, hente opp noen tema fra tidligere i oppgaven. Og med det gå bakover 

fremover.     
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5. Skrift, skriving og danning 

 

“The scene of writing […] must be thought in the horizon of the scene/stage of the world, as the history of that 

scene/stage (Derrida, 2002 [1967]b: 288).”  

Skriftens scene er det feltet, eller det område, hvor vår kultursosiale dannelsesarv eksisterer. 

Vår kultur er, på den måten den utsies og reproduseres tekstlig/skriftlig en skriftlig, eller 

kanskje bedre en skriftens kultur.94 Verdens scene mottar sin historie i skriftene, og det er i 

skriften historien må oppsøkes. Og selv om vår tenkning og sansing alltid er en tenkning og 

sansing om noe, alltid er rettet mot mer eller mindre avgrensede objekt,95 er det ikke før etter 

skriftens forskjellspregende betydningsproduksjon at objektet blir (til) det det er for oss. Det 

er bare på denne måten vi kjenner det.   

Derridas utnevnelse og påpekning av skriftens scene som det sted hvor hele vår 

sivilisatoriske dannelsesarv er å finne, er en påpekning av en altomfattende generalitet 

(Røssaak, 1998: kap. 4). Kulturens immanens av- og utgrenses av skriftens scene, og den 

kan på den måten sies å være en refleksjons sted (topos), og da ikke objekt eller gjenstand 

for kulturens refleksjon.96 Vi kan da lese at ”Freud performs for us the scene of writing. Like 

all those who write. And like all who know how to write, he let the scene duplicate, repeat, 

and betray itself within the scene” (Derrida, 2002 [1967]b: 288). Det er på skriftens scene de 

                                              

94 Skrift er her skrift/tekst transformert av Derrida slik det er redegjort for i forutgående kapittel. Skrift/tekst er ikke lenger 
bare er en bok i et bibliotek (Derrida, 2004 [1979): 70). Det generaliserte skrift/tekst-begrepet gjør det mulig å tenke en 
institusjon, en politisk situasjon, en kropp osv. som ’tekst/skrift’. Det betyr selvfølgelig ikke at hele verden er blitt en bok, 
men at ’tekst/skrift’ må forstås som tradisjon eller kulturell horisont.  

95 Kant gjør i forhold til dette spørsmålet en del skiller som ville gjøre akkurat disse generelle utsagnene problematiske, 
men det kan vi ikke gå inn på her, se for eksempel: Introduction <B> (Kant, 1998 [1781]: 136 – 152). 

96 Kant legger ut transcendens – immanens skille på denne måten: “We will call the principles of whose application stays 
wholly and completely within the limits of possible experience immanent, but those that would fly beyond these 
boundaries transcendent principles (Kant, 1998 [1781]: 385, A 296/B 352).” Om Derrida er en transcendental tenker eller 
om han ikke er det, er et vanskelig spørsmål. Kan hende R. Gasché nærmer seg en bestemning når han omtaler Derridas 
begreper som kvasi-transcendentale begreper. Ett annet moment her er hva man legger i erfaringsbegrepet. I dagligspråket, 
og i den klassiske filosofien, betyr erfaring å gjøre noe nærværende (Derrida, 1976 [1967]: 60). Men siden 
dekonstruksjonen er en dekonstruksjon av dette nærværet, kan ikke dekonstruksjonens erfaring være en (fenomenologisk) 
erfaring av dette nærværet, men vil alltid være et arbeide, en skrift osv. Dekonstruksjonens erfaring er både erfaringen av 
det som trer frem og det som forsvinner, det som dermed ikke lenger er rent sanselig eller forstålig – sporet, merke, 
skriften. Derrida snakker også om en messiansk struktur i visse erfaringer som ville komplisere erfaringsspørmålet 
ytterligere (1996 [1993]): 191).      
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ulike diskurser finner sted, skjer og kommer til syne. Sannhets-, skjønnhets- og 

godhetsdiskurser, politiske og pedagogiske diskurser, tar alle del i og er del av den jobben 

den generelle skriftens forskjellssettende betydningsdannelse utfører. I tillegg preges de av 

ulike og særegne bestemmelser.  

Den (meta-)diskurs filosofien tenkes å representere, eller heller antas å være, oppfattes 

innenfor modernitetens filosofihistorie, slik Habermas rekonstruerer den, å regulerer de 

heteronome diskursenes samtidige tilstedeværelse (Habermas, 1990 [1985]: 1 - 22). De 

heteronome diskursene støtter seg på og viser til filosofiens fornuft, samtidig som de 

underbygger og supplerer den, utvider den. Filosofiens (be-)grunne(n)de fornuft er med 

andre ord de andre fornuftenes betingelse og værensbegrunnelse. Dette prinsippet om 

filosofiens (meta-)diskursive fornuft, slik det er tydeligst utformet hos Leibniz (Derrida, 

1983) blir utfordret av Heidegger når han presiserer: 

”the principle of reason is, as a principle, not nothing. The principle is itself something. Therefore, according 

to what the principle itself tells us, it is the sort of thing that must have a reason. What is the principle of 

reason. The principle of reason itself behoves us to ask this question” (Heidegger, 1991: 11). 

Heidegger, og Derrida, kan her sies å ta Kant på ordet når Kant skriver:  

”Reason must submit itself to critique in all its undertakings and cannot restrict the freedom of critique through 

any prohibition without damaging itself and drawing upon itself a disadvantageous suspicion” (Kant, 1998 

[1781]: 643, A739 / B767). 97

Filosofiens sentrale og regulerende fornuft får med Heideggers spørsmål problemer med, ut 

fra egen fornuft, å begrunnes fornuftig. Når Derrida iverksetter tanken om skriftens scene 

peker han på hvordan en slik type overordnet fornuft aldri ville kunne fremtre som gitt. 

Fornuften lar seg ikke gi for å si det med Heidegger. Det antyder derimot hvordan det på 

fornuftens sted kan gjøres oppmerksom på den aktivitet i historien som har vært, det faktisk 

skjedde. Og det er denne aktiviteten som gjør den til vår historie. 

                                              

97 Habermas kommentere at vanskene knyttet til å lese Derridas tekster er å få tak på hvordan Derrida tekstlig tenker med 
Kant mot Kant (Habermas, 2005).  Så vidt jeg kan forstå må det være den villigheten til å drive utspørrende fornuftskritikk 
– ”in all its undertakings” -  Kant her fremviser, Habermas tenker på når han formulerer seg om Jacques Derrida på denne 
måten. Det må derimot presiseres at kritikk i kantiansk forstand ikke er det samme som dekonstruksjon i Derridas forstand 
(dette blir drøftet i forhold til Løvlies tekster senere i oppgaven). For noen klargjørende linjer om spørsmålet om ulike 
former for kritikk, kritisk tenkning og dekonstruksjon innenfor det pedagogisk-filosofiske feltet, se Biesta og Stams (2001).       
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Man kan ikke støtte seg på henvisninger til en transcendental fornuft som bestemmer og 

styrer det immanente.98 Det kan kun refereres til det som faktisk skjer, det som forefinnes i 

det immanente. Når Derrida rammer inn og betinger vår kultur med tanken om skriftens 

scene, stiler han inn mot den fornuften som ikke er der, annet enn som det fornuftige i det 

som faktisk er (Derrida, 2002 [1972]: 6 - 7). Fornuften selv er heteronom og enhver diskurs 

har sin egen fornuft eller fornuftspraksis. Ved bortfallet av en overordnet regulerende fornuft 

må enhver diskurs skape sin egen (Løvlie, 1992a). Skriftens scene peker dertil ikke mot selv 

å være et regulerende prinsipp, pretenderer ikke være en overordnet fornuft, men heller mot 

enhver diskurs’ avhengighet av selv å frembringe egen fornuft. Nødvendigheten i å skape sin 

egen fornuft ut fra sin historie.99 Derrida sier om bruken av ord som pharmakon, hymen, 

iterability at de: 

”[…] situate perhaps better than other the places where discourses can no longer dominate, judge, decide: 

between the positive and the negative, the good and the bad, the true and the false. And thus the temptation to 

exclude them from language and from the city, so as to reconstitute the impossible homogeneity of a discourse, 

a text, a political body” (Derrida, 1995 [1992]a: 86). 

Idet den sentrale fornuft ikke lenger forsøkes tenkt eller begjæres, og dermed ikke lenger 

fungerer ordnende og lovgivende, gir det seg ikke lenger selv hvordan diskursene skal 

bestemmes, navngis eller genrebestemmes. Nettopp fordi det ikke lenger finnes et 

transcendentalt punkt/prinsipp å kunne stille de forskjellige diskursenes hensikter mot 

(Gaon, 2004: 106 – 107). Habermas (1990 [1985]) har kritisert det han oppfatter som en 

trang til å begi seg ut over dømmekraften og fornuftens avgrunn, hvor oppvurderingen av og 

henvendelsen til det singulære forkaster enhver fornuft. Han finner det avgjørende at vi 

opererer med en sentral fornuft100 i arbeide med legitimeringen av de ulike diskursenes 

                                              

98 Dette er nødvendigvis en litt for enkel måte å sette opp forholdet mellom immanens og transcendens på, de er vel snarere 
relasjonelle enn opposisjonelle begrep, altså immanente eller transcendente i forhold til et hva. Eller heller ikke mulige å 
strengt skille fra hverandre. Derrida snakker blant annet om ”transcendensen i immanensen” (Derrida, 2002 [1997]: 120). 
Vi kan kanskje si at det er selve skillet immanent-trascendent som dekonstrueres?  

99 For å foregripe den kommende diskusjonen om lovens lov, (og problemet med en diskurs [selv-]legitimering i en 
transcendental fornuft) et sitat: ”To be invested with its categorical authority, the law must be without history, genesis, or 
any possible derivation” (Derrida, 1992: 191). 

100 En slik sentral fornuft tenkt som ahistorisk, transhistorisk, tidløs, formalistisk etc. tilskrives ofte Kant (jamfør Løvlie, 
2003a, mitt kap. 7., når han tar avstand fra det kantianske fornuftsbegrep og henvender seg til Hegel for å historisere 
fornuften). Allen W. Wood mener derimot Kant har et grunnleggende historisk syn på den menneskelige natur. Og at det er 
”not only oversimplified but fundamentally erroneous” å la Kant stå som representant for en ahistorisk og tidløs 
fornuftsoppfatning (Wood, 2000: 59).   
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fornuftskrav, og da ut fra tanken om at de heteronome diskurser kun kan påberope seg en 

egentlig fornuft i deres totalitet. ”The desire of reason [som, eller i, ’pure philosophy or 

fundamental metaphysics’]” skriver Derrida i en kommentar til Kant, ”would be a 

fundamental desire, a desire for the fundamental, a desire to go to the bythos” (Derrida, 1987 

[1978]: 41). Og dette uten å kunne vite om den eksisterer. Filosofiens endegyldige Grund 

(ibid) fortsetter alltid allerede, for Derrida, å forsvinne, dra seg unna bestemning. 

Derrida, som vi ser må kunne sies å skille seg fra Habermas når det gjelder et begrep om 

fornuft,101 er med sin tenkning om skriftens scene underveis mot å begrepsmessig antyde 

problemområder flere av de kontemporære diskurser også søker å formulere. Slik vi så 

hvordan han med tanken om sporet knytte an til blant annet Nietzsche og Levinas, ser vi 

nærhet til Michel Foucault når Foucault starter med å sitere Samuel Becketts nærmest 

subjekts-utslettende spørsmål: ”’What does it matter who is speaking,’ someone said, ’what 

does it matter who is speaking’” før han selv fortsetter: 

“In this indifference appears one of the fundamental ethical principles of contemporary writing [ecriture]. I say 

”ethical” because this indifference is really not a trait characterizing the manner in which one speaks and 

writes but, rather, a kind of immanent rule, taken up over and over again, never fully applied, not designating 

writing as something completed, but dominating it as a practice” (Foucault, 1998: 205 - 206). 

Skriftens scene er det vi sitter igjen med etter tapet av tiltro til den sentrale, regulerende 

fornuft. En skriftens scene bare utgjort og gjennomsyret av heteronome diskurser. Diskurser 

som ikke lenger viser til, støtter seg på eller reguleres av en felles lovregel, men som gir 

tilgang til singulære hendelser og erkjennelser. Tenkningen er med dette ført tilbake til sitt 

minste felles multiplum, nemlig den skriften som representerer vår verden og vår verdens 

historie som selv kontingent. Vi har med dette dermed også utfordret tanken om det 

autonome og myndige subjektet.  

                                              

101 Det kan her synes å være en dyp avgrunn mellom Derrida og Habermas’ filosofiske prosjekter. Dette til side og Derrida 
skriver: ”Trods alle åbenlyse forskelle i vores ansatser og argumentation berører vores anskuelser angående fremtiden for 
den nye internationale rets institutioner samt Europas nye oppgaver [..] hinanden.” Og like før: ”[…] alt sammen i en ånd, 
hvis ikke endda i en mening, der peger tilbage til den kantianske tradisjon” (Derrida, J. & Habermas, J., 2003: 8). 
Posisjoner forandrer seg og motsetninger overkommes. En oversiktlig oppsumering av forholdet Derrida – Habermas finnes 
i Thomsen (2006).  
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5.1 Foran lovens lov 

”[…]: loven er transcendent, voldelig og ikke-voldelig, fordi den kun avhenger av hvem som befinner seg 

foran den – og dermed før den -, av hvem som produserer den, grunnlegger den, og autoriserer den gjennom et 

absolutt performativ hvis nærvær alltid unnslipper ham. Loven er transcendent og teologisk og dermed alltid 

noe som skal komme, alltid lovet, fordi den er immanent, finitt og dermed allerede forbi. Ethvert ’subjekt’ er 

fanget på forhånd i denne aporetiske strukturen” (Derrida, 2002 [1994]: 99).  

Frans Kafkas korte fortelling om mannen fra landet som oppsøker loven bærer overskriften 

Vor dem Gesetz, i engelsk oversettelse Before the Law, og slik Derrida presiserer, 

oppsummerer og formaliserer fortellings tittel på forhånd hva som står på spill (Derrida, 

1992b: 183). Jeg gjør en rask gjenfortelling av Kafkas tekst, den er helt sentral for Derridas 

drøfting. Mannen fra landet - a countryman - oppsøker loven. Der henvender han seg til 

vakten som står foran den og ber om å få slippe inn. Vakten nekter å la mannen komme 

forbi. Valget står mellom å bryte seg inn, men som vakten presiserer ”I am powerful. And I 

am only the least of the doorkeepers. From hall to hall there is one doorkeeper after another, 

each more powerful than the last” (ibid: 183), eller å vente. For avslaget er ikke endelig. 

Mannen fra landet, som ble overrasket over vanskene med å komme inn, bestemmer seg for 

å vente. Han venter og prøver flere metoder for å få slippe forbi vakten, men alle forsøkene 

er forgjeves. Helt mot slutten, etter å ha ventet et helt liv, spør mannen fra landet vakten 

hvordan det kan ha seg at han er den eneste som venter utenfor loven. Venter på å få slippe 

inn i loven. Alle menneskene er underlagt loven og burde derfor ha interesse av å kjenne til 

den, resonerer han. Vakten svarer da, og dette er fortellingens siste setning: ”No one else 

could ever be admitted here, since this gate was made only for you. I am now going to shut 

it” (ibid: 184).  

Loven finnes, den er der og den retter seg mot hver enkelt – this gate was made only for you. 

Men når man oppsøker loven, og ber om adgang til den blir man nektet til/inngang. Man blir 

ikke innvilget adgang til dens indre rom, til det er loven for strengt bevoktet. Vi vet at loven 

er der, vi vet ikke hva den består i eller utgjøres av. Eller hva den skjuler på innsiden av 

døren vakten bevokter. Kafkas korte fortelling viser frem hvordan loven i egenskap av å 

være lov, allerede før den er bestemt som et allmenngyldig sett med regler osv., er 

karakterisert kun ved sin tilstedeværelse.  

Derrida formulerer det slik: “There is some law, some law which is not there but which 

exists” (ibid: 205). Det er en lov, eller det finnes en slags lov, en lov som ikke er der, men 
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som eksisterer. Det er en lov, men loven er ikke der. Det er en lov at noe er der samtidig som 

det ikke enda er der, det er loven. Slik tror jeg vi kan forstå Derridas noe ugjennomtrengbare 

formulering ”There is some law, some law which is not there but which exists,” etter å ha 

lest Kafkas fortelling først. Loven lover at noe er der, men det som er der finnes ikke der 

foreløpig, det er loven.102 Nettopp det at noe er der er det viktige her. Det er alltid allerede 

noe som er der, og mannen fra landet vender seg da mot det han alltid har oppfattet som det 

tryggeste som er, nemlig loven. Og da loven som en form for siste begrunnelsesinstans. Han 

henvender seg til loven for å få svar på spørsmålet om hvorfor det er noe som er og noe som 

ikke er, og hvorfor det som er ikke er noe annet. Dette er ontologiens eldgamle og stadige 

søken etter en lov for det som er. ”The oldest desire (philia) of philosophy is for the arche, 

the principium, the overarching principle,” med John D. Caputos ord (1996: 1).  

Men loven gir ikke mannen fra landet noe svar. Loven selv er bare noe som er. Døren inn til 

loven er åpen, man slipper bare ikke forbi vakten. Det er umulig å komme inn i den, inn i 

selve lovens essens og vesensbestemmelse for på den måten å finne ut hva som er og hva 

som ikke er: ”The gate is not shut, it is ”open as usual” (says the text), but he law remains 

inaccessible” (Derrida, 1992b: 197). Loven er der, og den er fullt leselig. Og den fastsetter 

entydig og definitivt hva det er den enkelte lov avgjør. Problemet oppstår når mannen fra 

landet spør slik han gjør, da vendes lovens absolutte leselighet og forståelighet om til sin 

egen bakside og loven blir absolutt uleselig og uforståelig. Med Derrida: 

“Reading a text might indeed reveal that it is untouchable, literally intangible, precisely because it is readable, 

and for the same reason unreadable to the extent to which the presence within it of a clear and graspable sense 

remains as hidden as its origin. Unreadablity thus no longer opposes itself to readability. Perhaps man is the 

man from the country as long as he cannot read; or, if knowing how to read, he is still bound up in 

unreadability within that very thing which appears to yield itself to be read” (ibid: 197). 

Loven viser alltid til det den bestemmer og setter opp regler for, og på den måten forhindrer 

loven muligheten for at det skulle kunne bli vist til eller pekt på den selv: ”Vi ’berører’ her 

[…] lovens utilgjengelige transcendens som ’mennesket’ befinner seg foran og før” 

(Derrida, 2002 [1994]: 99). Dette gjør det umulig å tre inn i loven slik protagonisten i Kafkas 

                                              

102 Vi kan utdype med et nytt sitat som står på omtrent samme form: ” […] man vet ikke hva det er, hva det for øyeblikket 
er. Det er noe som man nettopp ikke vet hva er, og man vet ikke nøyaktig om dette er, om det eksisterer, om det svarer til et 
navn og samsvarer med en essens. Man vet det ikke: ikke av uvitenhet, men fordi dette ikke-objektet, dette ikke-
nærværende nærvær […] ikke lenger har noe med viten å gjøre” (Derrida, 1996 [1993]: 28).    
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fortelling søker å gjøre. Loven kan ikke vise til en signified som ville gjøre den lesbar og 

forståelig (Derrida,1992b: 199 - 200). Derrida spør nå videre: “Did the man from the country 

wish to enter the law or merely the place where law is safeguarded?” (ibid: 200) Kafkas tekst 

gir ikke noe svar på et slikt spørsmål, og vi kan nok ikke få vite hva han ønsket fordi “the 

law figures itself as a kind of place, a topos and a taking place” (ibid: 200). Eller det Derrida 

rammer inn med tenkningen om skriftens scene. 

Det mannen fra landet kanskje søker når han vil ’inn i loven’ kan vi kanskje kalle selve 

lovens lov. Problemet oppstår da, slik det er presentert ovenfor, at lovens lov selv ikke er 

skrevet noe sted. Lovens lov skimtes heller i selve vekslingen mellom leselighet og 

uleselighet. Mellom det transparente og negasjonen av det som er man skulle kunne 

gjennomskue. Mellom den singulære og den absolutte meningsgivning en transcendental 

signified skulle garantere (ibid: 187). Lovens lov er på denne måten umulig å begrunne, 

nettopp på grunn av fraværet av en endelig grunn. Det leselige og forståelige ved lovens lov 

henger over avgrunnen,103 det utsettes og forskyves gjennom differancens arbeid (ibid: 205). 

Dette fører derimot ikke til lovens forsvinning, loven dømmer etter sine regler og 

forordninger allikevel, den fungerer og gjør et arbeid. Richard Beardsworth oppsummerer 

“the law of the law” som: ”the laws essential inability to be the law”(Beardsworth, 1996: 

24). Lovens lov er ikke der, men det er alltid allerede noe som er.   

Ved utfordringen av det transcendentale prinsipp, ved umyndiggjøringen av 

filosofihistoriens metafysiske garanti, er lovens lov blitt både leselig og uleselig. Og det er 

ikke satt inn noe nytt, det er ikke gitt ett annet regulerende punkt. Det styrende utgangspunkt 

kan ikke begrunnes i seg selv, kan ikke fortelle historien om sin opprinnelse uten å miste den 

som opprinnelse (Derrida, 1992b: 191). Tilgangen til loven er utsatt til døden selv, slik vi ser 

det på slutten av Kafkas fortelling når ”the man has reached his end” og vakten sier ”I am 

now going to shut it” [døren til loven] (ibid: 184). Loven selv dikterer denne stadige 

utsettelsen. Med Derrida: 

                                              

103 Derrida skriver, i en litt annen sammenheng men med tilnærmet samme siktepunkt: ”The center was the name of a hole” 
(Derrida, 2002 [1967]: 375). 
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”What must not and cannot be approached is the origin of differance: it must not be presented or represented 

and above all not penetrated. That is the law of the law, the process of a law of whose subject we can never 

say, “There it is,” it is here or there. It is neither natural nor institutional: one can never reach it, and it never 

reaches the depths of its original and proper taking-place” (ibid: 205). 

Dette kan forståes i forlengelsen av, eller som motsvar til hvordan Heidegger (1993 [   ]) 

sammenfatter filosofihistorien fra Parmenides til Platon, til Kant og Hegel: ”What 

characterizes metaphysical thinking, which seeks out the ground for beings, is the fact that 

metaphysical thinking, starting from what is present, represents it in its presence and thus 

exhibits it as grounded by its ground”(Heidegger, 1993 [   ]: 432 - 433). Det vilkåret, eller 

denne ubestemmelige bestemmelighetens dobbelhet lovens lov innskriver, må vi akseptere 

for å fortsette tenkningen. Og Derridas tenkning søker ikke en grunn, den søker ikke et fast 

system bestemmende for totaliteten av diskurser. Slik Derrida selv fremlegger det: ”Den 

forestilling, at en dekonstruktiv diskurs kunne komme til å styre og erstatte andre praktikker, 

diskursive eller ej, er en slags galskab eller en komedie, som ikke interesser mig det minste” 

(i: Royle, 2004 [2000]). Det er ikke en filosofi som ønsker og tror den kan heve seg opp over 

den metafysiske filosofihistorien, den legger seg heller aktivt under.104 Fordi: ”The force of 

our weakness is that impotence separates, disengages, and emancipates. Henceforth, the 

totality is more clearly perceived, […]” (Derrida, 2002 [1967]a: 4). Det er gjennom en slik 

tilgang eller inngang i sine lesninger av fenomenologien og strukturalismen Derrida ikke kan 

sies å utøve en kritikers arbeid – deconstruction is not criticism – men givetvis heller, 

gjennom en viss form for kritikk, bekreftelse og dermed potensielt utvidelse (Derrida, 1985). 

   

5.2  Fenomenologi og strukturalisme, en sammendragning og en utvidelse 

Der fenomenologien betraktet fenomenet kun for seg selv, dvs. man sentrerte konsentrasjon 

om fenomenets selv-identitet, fokuserte strukturalismen på fenomenets identitet i forhold til 

en struktur av ulikheter og forskjeller. Identiteten var da ikke lenger å anse som kun 

                                              

104 Her ser vi tydelig Derridas slektskap til Maurice Blanchot når Blanchot skriver i forbindelse med Hegel, mestertenkeren, 
den store systembyggeren, at: ”One cannot ’read’ Hegel, except by not reading him. To read, not to read him – to 
understand, to misunderstand, to reject him – all this falls under the authority of Hegel or doesn’t take place at all” 
(Blanchot, 1995: 46). Blanchot og Derrida ønsker å motsette seg alle former for totalitetstenkning, de er ikke redd for at det 
vil være noen rester igjen. Frykter ikke at systemet vil ramle sammen, nettopp fordi det vil det alltid gjøre.    
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avhengig seg selv. Identitet ble nå tenkt som en effekt av en kjede av systemets/systematiske 

differensieringer. Strukturalismen flytter dermed konsentrasjonen fra fenomenet og 

fenomenets betydningskjerne, dets vesen, til fenomenets funksjon i et bestemt system av 

strukturelle forskjeller (Culler, 1997: 123 - 124). Her nærmer vi oss Derridas, alltid anti-

essentialistiske og relasjonelt midlertidige posisjon. 

Gjennom å fastholde meningens initiale fravær, og ved å slik å avskrive troen på at man 

gjennom en ren eidetisk/transcendental reduksjon avdekker fenomenets mening, blir 

Derridas posisjon en påpekning av hvordan mening alltid kun kan skrives frem gjennom en 

kultursensitiv tilskrivelse. Som det blir påpekt i en kommentar til 11. september 2001: ”But 

we can and, I believe, must (and this duty is at once philosophical and political) distinguish 

between the supposedly brute fact, the ‘impression,’ and the interpretation” (Derrida, 2003: 

89).105 På dette punkt ligger Derrida nær strukturalistene, men gjennom sine dekonstruktive 

lesninger og kritikk av metafysikken finner han også den strukturelle posisjon vanskelig: 

”To deconstruct is a structuralist and anti-structuralist gesture at the same time” (Derrida, 

1995 [1992]a: 83). Strukturalismens metafysikk-kritikk blir av Derrida utprøvd når han viser 

hvordan kritikken av det metafysiske må rette seg mot forestillingen om strukturens 

strukturalitet. Denne forestillingen er selv en henvendelse til transcendental sikring av 

meningsfylde. Strukturalismen blir selv den ide om at fenomenenes umiddelbare væren har 

sin sannhet i en meningsgivende strukturering av det fenomenale univers, en forståelig og 

sammenfattende totalitetsstruktur:  

“And if meaning is meaningful only within a totality, could it come forth if the totality were not animated by 

the anticipation of an end, or by an intentionality which, moreover, does not necessarily and primarily belong 

to a consciousness? If there are structures, they are possible only on the basis of the fundamental structure 

which permits totality to open and overflow itself, such that it takes on meaning by anticipating a telos which 

here must be understood in its most indeterminate form” (Derrida, 2002 [1967]a: 30 - 31).  

                                              

105 Derrida kommenterer i denne forbindelse på navngivningsproblematikken. Det kan synes som om alle umiddelbart vet 
hva det tales om når datoen 11. september 2001 nevnes, det holder gjerne med bare 11. september. En dato er med andre 
ord blitt navnet, betegnelsen, kjennemerket eller symbolet på noe som skjedde. Og når noe er gitt et navn alle vet hva 
innebærer, slutter man gjerne å stille spørsmål omkring det. Navnet gir en form for trygghet og stabilitet til vår forståelse av 
det som fant sted. Den permanensen navngivningen tilskriver det skjedde vil alltid søke en lukning rundt seg selv, motsatt å 
generere nye problematikker. I tillegg finnes det her en spenning mellom den singulariteten en dato kan sies å representere 
og generaliseringen navngivningen representerer.   
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Kritikken av den moderne strukturalismen tar en litt annen retning. Denne strukturalisme- 

tenkningen opererer ikke med tanken om en sentrert struktur, men arbeider ut fra hvordan et 

fenomen kan tilskrives mening i en desentrert struktur. Her er det ikke et metafysisk 

begrunnet senter som garanterer for mening. I stedet er strukturens strukturalitet innsatt i 

strukturens midte, det vil si meningen gis her som relasjonell. For Derrida blir dette å tenke 

struktur som mening. Det er formen som blir gitt forrang, og da formen som meningsgivende 

strukturering: 

”To be a structuralist is first to concentrate on the organization of meaning, on the autonomy and idiosyncratic 

balance, the completion of each moment, each form; and it is the refusal to relegate everything that is not 

comprehensible as an ideal type to the status of aberrational accident” (ibid: 30). 

Gjennom oppvurderingen av formen blir det som ikke er form, formens andre eller annet, 

oppfattet som suspekt. Derridas kritikk av strukturalismen er kritikk av dens ensidighet. Det 

er en kritikk av den oppvurdering som blir den meningsgivende form til del. En didaktikk 

informert av strukturalistisk kunnskaps- og vitenskapssosiologi og en viss form for 

marxistisk inspirert frigjøringspedagogikk vil rammes av denne kritikken (for eksempel 

Giroux 2002, McLaren 2000, Popkewitz 1991). Nettopp fordi den glemmer, eller ikke kan 

klare å se, det spill av krefter som generer formen, uten da at formen på den andre side, lar 

seg redusere til krefter (Derrida, 2002 [1967]: 31). Fordi det er bare det som er gitt form som 

lar seg forstå. Det er bare det som er gitt form som kan stå i relasjon til enhver gitt kulturs 

forståelsessystem. Derrida tenker strukturalismen til sin ende, til det punkt hvor man må 

forsøke å tenke formen og meningens andre, selv om man aldri vil klare det: 

“Emancipation from this language must be attempted. But not as an attempt at emancipation from it, for this is 

impossible unless we forget our history. Rather, as the dream of emancipation. Nor as emancipation from it, 

which would be meaningless and would deprive us of the light of meaning. Rather, as resistance to it, as far as 

is possible” (ibid: 33).  

Fenomenologiens hierarkisering av opposisjonen mellom fakta og mening må retenkes, 

vendes eller nivelleres for ikke å lede ut av den kultur som betinger vår evne til å tenke.106 

                                              

106 Den svenske pedagogen Bosse Bergstedt har i artikkelen Från bildning til dekonstruksjon – en dekonstruktiv läsning av 
bildningsbegreppet (2005), sett på forholdet hermeneutikk – dekonstruksjon i en jamførelse av et svensk og et dansk 
danningsbegrep. Bergstedts artikkel fremstår for meg som typisk for den pedagogiske resepsjonen av Derridas tekster. 
Artikkelen skisserer opp to nabolands danningstradisjoner, deres likheter og ulikheter. Dette plasseres inn i et skjema med 
vekt på folket, nationen og kollektivet, gjerne som enhet. Hva skjer når disse enhetene ikke lenger fremstår som 
selvfølgelige og hva kan vi da gjøre, spør Bergstedt. Han avviser hermeneutikken som utilstrekkelig, og finner svaret i 
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Strukturalismen derimot, med sitt motsatte hierarki, den kjenner bare til mening, må 

dekonstrueres slik at den ikke vesensgjør den kulturligheten som objektivt glemmer 

meningens annet/andre, det den selv er sprunget ut av. Det vesentlige er her at det er selve 

motsetningen, opposisjonen, som skal dekonstrueres. I en slik motsetningstenkning 

forutsetter man at den hierarkiske plasseringen tilsvarer en regel om tankens begrensning og 

bestemning i en slik polarisering. Det gjelder både fenomenologiens antagelse om et gitt 

forholds selvtilstrekkelige identitet som en fast kjerne uavhengig av og forut enhver 

strukturell sammenheng, og strukturalismens antagelse om en formet meningsfullhet som 

sluttgyldig opphever de kreftene som virker på fenomenalt nivå, det nivå strukturen står på 

og springer ut fra.        

Vi kan si at skriftens scene og den generaliserte tekst skrives frem gjennom 

dekonstruksjonens doble markeringer. På den ene siden knyttet til de markeringene i den 

metafysiske tekst som fremviser différancens arbeid ved å holde dem fast. På den andre 

siden på vei ut over de metafysiske tekster idet dekonstruksjonen(e) markerer sine egne 

bemerkninger i en immanent tekst, hvor immanensen tvinger frem en utvidelse av tekstens 

virkeområde. Ideen om skriftens scene er unnfanget av en tanke om, eller en erfaring av, 

skriften som opprinnelsens sted. Og på den måten får ikke det transcendente en særegen 

plass utenfor, men det transcendente konstitueres i skriftens immanente praksis(er). Derrida 

siterer Edmond Jabes utsagn: ”To write is to have the passion of the origin” (Derrida, 2002 

[1967]c: 372).107 Denne tanken skrives så ut i différancens (a-)logikk: 

“But what disposes it [writing] in this way, is not the origin, but that which takes its place; which is not, 

moreover, the opposite of an origin. It is not absence instead of presence, but a trace which replaces a presence 

which has never been present, an origin by means of which nothing has begun” (ibid: 372). 

Skriftens utfoldelse fortsetter på denne måten å holde ihop tradisjonen nærmest på innsiden 

av tradisjonen, og tradisjonen forandres på den måten. Derfor kan Slagstad, Korsgaard og 

                                                                                                                                            

Derridas dekonstruksjon, fordi denne sies å vektlegge og å befinne seg i et ”mellanrum” (ibid: 20). Bergstedt bruker 
Derridas dekonstruksjon for å konkludere: ”At röra sig mellan svensk og dansk kultur är i dag inte längre något ovanligt. Vi 
förflyttar oss inte bara mellan to kulturar utan mellan flera. Allt flere av oss hamnar i sammanhang och situationer som inte 
längre kan erbjuda färdig svar på frågor om identitet, mening och kunskap” (ibid). Dette trenger ikke videre kommentar. 
Jeg registrerer bare at Bergstedts oppsett og bruken av Derrida innenfor det, fungerer på tvers av hvordan jeg leser Derrida.    

107 Undersøkelsen av forholdet skrift og opprinnelse ser ut til å ha fulgt både Jabes diktning og Derridas filosofi over tid.  I 
Rune Christiansens norske oversettelse av Edmond Jabes’ diktsamling Lengselen etter en begynnelse / Frykten for en 
eneste slutt står setningen: ”Boken har intet utgangspunkt” (Jabes, 2004 [1991]: 27). 
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Løvlie skrive i og redigere skrift/tekstsamlingen ”Dannelsens forvandlinger” (2003). Og den 

gresk-kypriotiske pedagogiske filosofen Zelia Gregoriou (2003) gjennom sin skrift/skriving 

motsette seg den pedagogiske tradisjonens vilje til egensidig kultivering av begrepet om det 

kosmopolitiske, slik vi kjenner det fra Kant (1991 [1795]) og rebeskrevet av M. Nussbaum 

(1997), og da gi nytt og annerledes liv til dette begrepet. Tradisjonen tenkes med dette ikke 

lenger å være satt sammen av monumenter og verker, men av tekst. Tekst som kan tilegnes 

og utvides gjennom dekonstruksjonenes alltid pågående utvidelser. På denne måten blir 

erkjennelsen, erfaringen og skriftens mulighet et aldri fullbyrdet prosjekt: 

”It [writing] creates meaning by enregistering it, by entrusting it to an engraving, a groove, a relief, to a 

surface whose essential characteristics is to be infinitely transmissible. Not that characteristics is always 

desired, nor has it always been; and writing as the origin of pure historicity, pure traditionality, is only the telos 

of a history of writing whose philosophy is always to come. Whether this project of an infinite tradition is 

realized or not, it must always be acknowledged and respected in its sense as a project” (Derrida, 2002 

[1967]a: 13). 

Den generelle skrift er betinget av denne tradisjonalismen, det er den som gir den liv. 

Nettopp fordi det immanente begrep om skriftens praksis knyttes til den metafysiske tekst i 

et begrepsmessig felt. Derridas begrep om skriften fører slik inn i tradisjonen og overleverer 

den åpne tradisjonen, den ut-satte tradisjonen, til oss, som det eneste vi har. Slik trer vår 

dannelsesarv fram for oss på skriftens scene. Og:  

”If writing is inaugural it is not so because it creates, but because of a certain absolute freedom of speech, 

because of the freedom to bring forth the already-there as a sign of the freedom to augur. A freedom of 

response which acknowledges as its only horizon the world as history and the speech which only can say: 

Being has always already begun” (ibid: 12). 

Derfor er: ”Alle spørsmål som dreier seg om væren eller det som skal væres (eller ikke 

væres: or not to be) [..] spørsmål om arv” (Derrida, 1996 [1993]: 78). Å være betyr det 

samme som å arve. Fordi: 

”Vi er arvinger, det vil ikke si at vi har eller får dette eller hint, at en eller annen arv beriker oss med dette eller 

hint en dag, men at den væren som tilligger det vi er, først og fremst er arv, enten vi vil det og vet det eller 

ikke” (ibid). 

Med dette som sceneteppe gir jeg igjen ordet til Paul Smeyers: ”The point is precisely to ask 

what is the value of the kinds of values that currently inform education” (Smeyers, 2005: 8). 

Smeyers mener den vestlige, om ikke den globale, Zeitgeist pregende samtiden er: ”a 
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preoccupation with measurability and ranking” (ibid: 3). Utdanningsdiskursen hjemsøkes av 

og er besatt av, for å knytte an til Derridas hantologi (men nå med negativt fortegn), 

effektivitets og ytelseskrav. Spørsmål om utdanning reduseres til spørsmål om å finne 

skalaer for sammenlikninger og jamføringer basert på ulike målinger. Alle aspekt ved 

utdanning skal kunne gjøres rede for innenfor et kognitivt skjema av predikerbarhet. Den 

kontemporære utdanningsdiskursens Zeitgeist favoriserer og fremmer med andre ord en 

forståelsesramme som vil planlegge, kalkulere, måle og telle.  

Jeg vil videre forfølge den fremskrivningen Smeyer her gjør og gi den en strengere filosofisk 

fremstilling. Det vil blir gjort gjennom en lesning av Heideggers bestemmelse av 

modernitetens grunntrope som matematisk, videreført ved hjelp av Derridas lesning av den 

økonomiske trope som tilgrunnligende den vestlige filosofiens metafysikk. Momenter fra 

disse lesningene vil informere min lesning av Lars Løvlies rekonstruksjoner av 

danningsbegrepet, og forsøkes formulert i forhold til dem. Jeg må her gjøre tre presiseringer. 

Først: Jeg oppfatter ikke Løvlies tekster å være del av den utdanningsdiskursen jeg skisserte 

ovenfor. Tvert imot, de er sterke forsvar mot alt denne reduserende utdanningstenkningen 

representerer. Likevel, og nettopp derfor, må de anfektes for å kunne peke videre. Deretter: 

Jeg har derfor, i en bestrebelse på ikke å midle Løvlies tekster, valgt å konfrontere dem med 

Derridas tekster. Sist: Men denne konfrontasjonen må ikke, som nevnt innledningsvis, leses 

som et forsøk på å gi Derridas tekster et pedagogisk - filosofisk meningsinnhold eller en 

pedagogisk-filosofisk syntaks.  
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6. Økonomitropen 

 

“In the history of philosophy, this link [mellom matematikk, språk og filosofisk rasjonalitet] is traditionally, as 

well as substantially, accomplished by the way of logic, the area where the rigor of linguistic discourse about 

itself matches up with the rigor of the mathematical discourse about the world. Seventeenth-century 

epistemology, for instance, at the moment where the relationship between philosophy and mathematics is 

particularly close, holds up the language of what it calls geometry (mos geometricus), and which in fact 

includes the homogenous concatenation between space, time and number, as the sole model of coherence and 

economy. [..] This is a clear instance of the interconnection between a science of the phenomenal world and a 

science of language conceived as definitional logic, the pre-condition for a correct axiomatic-deductive, 

synthetic reasoning.[..] This articulation of the sciences of language with the mathematical represents a 

particularly compelling version of a continuity between a theory of language, as logic, and the knowledge of 

the phenomenal world mathematics gives access” (de Man, 1982: 13 - 14). 

I metodekapittelet i Of Grammatology (1976 [1967]: 157 – 164) skisserer Jacques Derrida, 

negativt, ”the task of reading” (ibid: 158). Derrida leser, i de tekstene han leser, etter spor av 

det unike, det singulære eller det eksessive. Han leser etter det som unndrar seg den 

sirkulære meningsutvekslingens byttelogikk. Det som unnslipper rammene for gjenkjennelig 

representasjon. Med andre ord det som ikke kan kalkuleres frem, telles eller måles mot noe 

annet. Derrida leser frem noen figurer som alltid allerede motsetter seg den tekstlige 

underordning som forsøkes tildeles dem. Noen motstandsfigurer som ikke lar seg bytte inn 

som erstatning for noe annet. Derrida lar på denne måten vise frem tekstenes egen respons 

som dens selvproduserende motstandskraft mot å bli satt fast. Teksten viser altså selv 

hvordan den er resistent mot å bli entydig forstått, preget som den er av alltid å være noe 

mer.  

Jeg vil videre skrive frem noen slike figurer. Men før jeg gjør det vil jeg gjøre en lesning av 

Heidegger. På denne måten ønsker jeg å skrive Derridas tekster inn i en filosofisk tradisjon 

med pedagogisk-filosofisk relevans, samtidig som jeg med denne omveien ønsker å 

eksemplifisere et uttrykk for den forsiktighet jeg antydet innledningsvis og som kan hende er 

blitt neglisjert underveis i oppgaven. Problemet på spill her er hvordan bruke Derridas 

tekster til noe – her: stille spørsmål til og utfordre noen tekster hvor Lars Løvlies skriver 

rekonstruksjoner av danningsbegrepet – og samtidig holde oppe bevisstheten om hvordan en 

slik gjennomgang jeg nå har gjennomført, alltid står i fare for å ville aksiomatisere 
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forståelsen av Derridas tekster. Og da uvegerlig redusere kompleksiteten i dem. En slik 

kompleksitet springer ut av, slik jeg har vist foran, forholdet til språket, i alle dets former.  

På den andre siden prioriterer samtidens pedagogiske diskurs, med sin vilje til effektivitet og 

ytelse, en tenkning av det kalkulerbare og målbare. Diskursen setter gjerne det som kan 

forståes innenfor rammene av ulike målingsskalaer opp på en matematisk form, for på den 

måten å gjøre sammenlikninger på tvers av tid og sted. Dette skjemaet har ikke plass til en 

problematisering av språket108: 

”The project of mathesis universalis – or, as Husserl will say, of formal ontology – presupposes that the 

investigation not be stopped by the equivocations of language. In order to formalize and mathematize, all the 

obscurities, ambiguities, and equivocations of natural language must be overcome” (Derrida, 2004 [1990]: 33).       

Flere pedagogiske filosofer har berørt denne problematikken. Oversatt til en pedagogisk-

filosofisk diskurs ser vi det uttrykt på ulikt vis. Med Paul Smeyers: 

”The illusion of completeness, where everything is revealed within a horizon of calculability, forecloses the 

possibilities of teaching” (Smeyers, 2005: 11, min kursivering). 

Stella Gaon har anført:  

”[…] that the philosophy of education shares with mathematics the insistence on the logical protocols of 

consistency and completeness” (Gaon, 2002: 288). 

Jeg fortsetter nå med en lesning av Heideggers Modern Science, Metaphysics, and 

Mathematics (1993 [1962]). Det er Heideggers problematisering av den vestlige 

metafysikkens oppfatning av forholdet mellom subjektet, det matematiske og 

representasjonen som vil være fokus.  

6.1  Heidegger: matematikken som grunntrope 

Forholdet mellom subjektivitet, det matematiske og representasjon finner vi tydelig utlagt i 

Heideggers lesning av Descartes. Ifølge Heidegger tenkte Aristoteles seg verden i termer av 

                                              

108 Den amerikanske psykologen Jerome Bruner skriver i 1982 en oppfordring til den pedagogiske området om å ta 
spørsmålet om ”the language of education” på alvor. Selv om Bruners tekst har et annet ærend enn min, viser det at det ikke 
bare er en poststrukturalistisk informert pedagogisk-filosofi som vil denne problematiseringen.      



 95

ulike fremtredelsesformer av væren, og hver av disse formene hadde sin egen plass og sin 

egen bevegelse: ”Each body has its place according to its kind, and it strives toward that 

place” (Heidegger, 1993 [1962]: 284).109 Descartes på sin side oppfatter verden som 

enhetlig, målbar og i sin totale utstrekning mulig å (er)kjenne. Den dreiningen Descartes gjør 

er for Heidegger et uttrykk for ønske om en kunnskap som, i sin form og i sitt innhold, er 

matematisk. Heidegger henvender seg her til begrepet om matematikken og dets opprinnelse 

i oldtidens Hellas, hvor uttrykket ’ta matemata’ viser til det vi kan vite på forhånd: 

“The mathemata are the things insofar as we take cognizance of them as what we already know them 

to be in advance, the body as the bodily, the plant-like of the plant, the animal-like of the animal, the 

thingness of the thing, and so on” (ibid: 275).   

Her kan det nevnes at Heidegger knytter det greske matematikkbegrepet opp mot noen av 

didaktikkens kjernebegreper - lærer og elev, læring og undervisning – før han stiller 

spørsmål om hva som kan bli lært, og hvordan det som kan bli lært kan undervises i. Et par 

setninger viser hvordan det tenkes her: ”Teaching therefore does not mean anything else 

than to let others learn, that is, to bring one another to learning” (ibid: 275). Videre: ”True 

learning occurs only where the taking of what one already has is a self-giving and is 

experienced as such” (ibid).          

Dette matematiske idealet strekker seg, for Heidegger, tilbake til Platon. Når Platon plasserer 

ideene i et rom uavhengig av og utilgjengelig for erfaringen, og gir dem status som 

mulighetsbetingelse for sann kunnskap er dette matematisk i den opprinnelige formen: ”[…] 

one must grasp that the fundamental condition for the proper possibility of knowing is 

knowledge of the fundamental presuppositions of all knowledge and the position we take 

based on such knowledge” (ibid: 278).110 Innen dette matematiske idealet i den vestlige 

metafysikken blir væren (Being) målt i forhold til et på forhånd kjent og nærværende 

prinsipp. Descartes matematiske metafysikk radikaliserer denne historisk-metafysiske 

                                              

109 Heidegger presiserer noen linjer før dette utsagnet: “The body is arche kineseos. What an arche kineseos in this manner 
is, is physis, the original mode of emergence, which, however, remains limited solely to pure movement in space” (284). 
Derrida: “Physis in différance. And in this way we may see the site of a reinterpretation of mimésis in its alledged 
opposition to physis” (Derrida, (1982 [1972]b: 17). 

110 Over inngangen til Platons Akademi stod det skrevet: ”Ageometretos medeis eisisto!” Oversatt: “Let no one who has not 
grasped the mathematical enter here!” (Heidegger, 1993 [1962]: 278).   
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lengselen gjennom å ta seg selv som det vi kan vite på forhånd. Via denne selv-

representerende prosessen blir subjektet (be)grunnet i seg selv og matematisk (ibid: 299).  

For grekerne var subjectum (hypokeimenon, ibid: 301) substansen, eller det som skulle 

tenkes. Hos Descartes er det som skal tenkes (subjectum) tenkningen selv, og tenkningen 

selv blir da subjektet. Descartes kan på denne måten sies å skape eller produsere det 

moderne subjektet gjennom en selv-representerende prosess eller en prosess av selv-

representasjon (ibid: 301 - 302). Tenkningen presenterer seg selv for seg selv og blir på 

denne måten tenkningens subjectum, det vil si subjektet. Kartesiansk subjektivitet er slik en 

aksiomatisk selv-(be)grunnelse som gjennom selv-representasjonen møter eller (opp)når 

metafysikkens mål. Metafysikken krever matematisk kunnskap. Kunnskapen skal springe ut 

av det vi kan vite på forhånd, eller fra det som er (selv-)nærværende. Heidegger finner dette 

sammenfallende når han mener det kartesianske subjektet er produsert ut fra kravet om et 

aksiomatisk og selv-(be)grunnende prinsipp: 

”This proposition [cogito ergo sum] has the peculiarity of first positing that about which it makes an assertion, 

the subjectum. What it posits in this case is the “I.” The I is the subjectum of the very first principle. The I is 

therefore a special something which underlies [Zugrundeliegendes] - hypokeimenon, subjectum – the 

subjectum of the positing as such. Hence it came about that ever since then the “I” has especially been called 

the subjectum, “subject.” The character of the ego, as what is especially already present before one remains 

unnoticed. Instead, the subjectivity of the subject is determined by the “I-ness” [Ichheit] of the “I think.” That 

the “I” comes to be defined as that which is already present for representation (the “objective” in today’s 

sense) is not because of any I- viewpoint or any subjectivist doubt, but because of the essential predominance 

and the definitely directed radicalization of the mathematical and the axiomatic” (ibid: 302 – 303).  

Det Heidegger særlig bestrider i sin Descartes lesning er den Descartes-resepsjonen som 

oppfatter det kartesianske subjektet som et uttrykk for en moderne form for 

individualisme.111 En slik Descartes lesning avviser Heidegger: 

 “This story of Descartes, who came and doubted and so became a subjectivist, thus grounding epistemology, 

does give the usual picture; but at best it is only a bad novel, and anything but a story in which the movement 

of Being becomes visible” (ibid: 297 - 298).  

                                              

111 En slik lesning, eller oppfatning, av Descartes er utbredt, og presenteres ofte nærmest som selv-legitimerende. For 
eksempel kan vi i Dag Østerbergs Det Moderne. Et essay om vestens kultur 1740 – 2000, under overskriften Modernitetens 
gjennomslag, lese: ”En tenker som Descartes har gitt filosofisk uttrykk for det moderne individs bevissthet” (Østerberg, 
2001: 16).    
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Heidegger oppfatter ikke Descartes’ subjekt (Cogito) som produkt av en spirende 

individualisme, snarere motsatt, det sil si det kartesianske Cogito er sprunget ut av en 

grunnleggende metafysisk impuls. Denne subjektstanken er drevet frem av et matematisk 

ideal om nærvær, det vi hos Descartes ser som det selv-nærværende subjektets selv-

representasjon. Descartes’ metafysikk er for Heidegger matematisk fordi den oppfatter all 

væren (Being) ut fra eller i forhold til et aksiomatisk (be)grunnet selv-representerende 

subjekt. Væren blir da, i henhold til tanken om selv-representasjonen, det som er målbart 

eller kalkulerbart på forhånd (ibid: 301). Erfaring blir det som er målbart og kvantifiserbart i 

forhold til et gitt nærværs aksiom, nemlig det selv (be)grunnede subjektet: ”Only where 

thinking thinks itself is it absolutely mathematical, i. e., a taking cognizance of that which 

we already have” (ibid: 302).  

Heidegger kan her sies å formulere det pedagogiske paradoks, slik vi kjenner det formulert 

blant annet fra Platons Meno (1997). Betingelsen for å søke kunnskap er å allerede inneha 

kunnskap sier Platon. Om vi må vite for å kunne finne kunnskap, hva kan da bli lært? Den 

finske pedagogiske filosofen Michael Uljens mener dette er et paradoks den pedagogiske 

filosofien fortsatt må streve med, gitt det sterke subjektsbegrepet nedarvet fra denne 

tradisjonen: ”[…] the pedagogical paradox is related to the subjectivity of the individual” 

(Uljens, 2003: 46). Subjektsoppfatningen vil, mener Uljens, virke på pedagogers pågående 

arbeid med å formulere lærings- og undervisningsteorier med mer enn kontekstuell 

gyldighet.        

Heideggers ønskede, eller villede destruksjon av den moderne matematiske metafysikken, 

ser vi her uttrykt som et forsøk på å undergrave og slik overvinne en representativ tenkning 

hvor begreper som subjektivitet og ide ansees som de opprinnelige representasjoner vi 

representerer verden med. Det kartesianske Cogito blir for Heidegger bare enda ett uttrykk 

for en representerende tenkning avlet frem av forestillingen om nærvær. 

”These principles, which in accord with the fundamental mathematical feature of thinking spring solely from 

reason, become the principles of knowledge proper, i. e., philosophy in the primary sense, metaphysics. The 

principles of mere reason are the axioms of pure reason. Pure reason, logos so understood, the proposition in 

this form, becomes the guideline and standard of metaphysics, i. e., the court of appeal for the determination of 

the Being of beings, the thingness of things. The question about the thing is now anchored in pure reason, i. e., 

in the mathematical unfolding of principles” (ibid: 305). 
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Jeg skal nå vise hvordan Derrida, i forlengelsen av Heideggers bestemmelse av 

modernitetens metafysikk som matematisk, leser opp og viser frem hvordan forestillinger 

om returnering, ekvivalens og (ut)veksling preger nærværsmetafysikkens logos. Filosofi(en) 

er, i Derridas lesning, produsert gjennom en form for økonomisk metaforikk filosofien selv 

ikke kan underlegge seg. Derrida kan kanskje her sies å forsøke å tenke en rest, et overskudd 

eller det som blir tilbake. Det som den økonomiske representasjonen ikke klarer å ta opp i 

seg. 

Den pedagogiske filosofen Marla Morris skriver tilsynelatende det motsatte: ”the Derridean 

archive begins at a loss or even a lack” (Morris, 2003: 297). For meg tillegger Morris med 

dette utsagnet Derridas tekster en form for streben. Hun synes å legge Derridas tekster for 

tett opp mot en tenker som George Bataille. Derrida støtter sant nok Bataille i hans kritikk av 

Hegels filosofi, som de begge finner å være uttrykk for en begrenset økonomi, men Derrida 

utvider og bygger ut kritikken (Derrida, 2002 [1967]e). Batailles tekster får ikke stå urørt, og 

det er nettopp på det punkt hvor økonomien, eller det økonomiske, for Bataille blir 

begrepssatt som vår søken etter det vi mangler Derrida fortsetter kompliseringen. Slik jeg 

forsøker å vise i min lesning. På en annen side har Morris et poeng som vil gjelde generelt 

for filosofien og filosofen, og da selvfølgelig også Jacques Derridas tekster. Nemlig hvordan 

et opprinnelig tap eller savn, som det som produserer økonomimetaforen, muliggjør 

filosofien i dens avhengighet av figurativitet.112 Derridas tekster er, som jeg har vist, 

gjennomgående preget av denne (a-)logikken av alltid å ville tenke to forhold samtidig, og 

aldri som binære motsetningspar. Et nytt eksempel: ”[…] nature might sometimes lack 

something within itself or, what is the same thing, might sometimes exceed itself” (Derrida, 

1976 [1967]: 180).   

   

                                              

112 Jeg vil ellers si at G. Bataille er tett på visse Derrida-tekster, for eksempel Glas (1990 [1974]) og To Unsense the 
Subjectile (1998 [1986]), i bøker som Litteraturen och det onda (1996) og Historien om øyet (2002 [1979]). Både Derridas 
og Batailles tekster forholder seg her blant annet til Jean Genet, kunsten og en tanke om overskridelse.  
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6.2 Derrida: økonomien som trope 

“But economy is here the subject. What is economy? […] Besides the values of law and home, of distribution, 

of partition, economy implies the idea of exchange, of circulation, of return” (Derrida, 1992 [1991]: 6).  

I White Mythology: Metaphor in the Text of Philosophy (1982 [1972]g) viser Derrida 

hvordan økonomimetaforen er en av de mest brukte metaforene for å beskrive språk. Det 

vises her både til Nietzsche og Marx (ibid: 216) og ikke minst til Ferdinand de Saussure og 

hans beskrivelse av språk som en form for (ut)mynting (ibid: 217 - 218). Samtidig viser 

Derrida hvordan denne koplingen går begge veier, det vil si man forklarer hvordan 

økonomien fungerer ved å vise til språket.113  Mynter blir (ut)vekslet, eller byttet inn, slik 

mange andre tegn blir byttet mot en annen verdi (ibid: 218). Gjennom denne undersøkende 

lesningen av konvensjonelle metaforforståelser, får Derrida opp en kritikk av metafysikkens 

etymologisme, som med nødvendighet er sammenknyttet ethvert metaforbegrep (ibid: 

211).114 Etymologisme er forestillingen, eller ideen, om alt språks sanselige opprinnelse, en 

opprinnelse som gradvis forsvinner gjennom bruk (ibid: 210). Slik en mynts inngravering litt 

etter litt slipes bort. Metafysikk er, slik Derrida skriver frem de teorier han her utfordrer, et 

system av metaforer som har glemt sin tropiske opprinnelse: 

”The primitive meaning, the original, and always sensory and material, figure [(…)] is not exactly a metaphor. 

It is a kind of transparent figure, equivalent to a literal meaning (sens propre). It becomes a metaphor when 

philosophical discourse puts it into circulation. Simultaneously the first meaning and the first displacement are 

then forgotten. The metaphor is no longer noticed, and it is taken for the proper meaning. A double 

effacement. Philosophy would be this process of metaphorization which gets carried away in and of itself. 

Constitutionally, philosophical culture would always have been an obliterating one” (ibid: 211).    

Mot, eller kanskje riktigere, i forlengelsen av en slik nietzscheansk forståelse, stiller Derrida 

spørsmålet hva er metaforen for en metafor. Om metaforen selv blir forklart gjennom bruk 

                                              

113 Foucault skriver i The Order of Things: “The domain of the human sciences may be defined by the triple relation to 
biology, economics, philology”  (Foucault, 1970 [1966]: 355). Derrida knytter, som vi har sett, flere steder an til biologien 
(trace, spørsmålet om animaliteten, etc), og spørsmålet om filologien og økonomien går igjen gjennom hele forfatterskapet. 
Poenget mitt er hvordan det ser ut til å ha vært en (to?) generasjon franskskrivende tenkere som har vært relativt opptatt av 
det samme og sett de samme tendensene. Derrida kommenterer på dette flere steder, se for eksempel Paper Machine 
(2005).    

114 I innledningen til kapittel 3 kommenterte jeg på Derridas utforskning av muligheten for å etablere et område utenfor 
filosofien hvor den ville kunne reflektere over seg selv. Denne problematikken er sentral også når det gjelder teori om 
metaforer. Som den danske litteraturviteren Hans Hauge skriver: ”Vi har ikke et ståsted uden for filosofien, hvorfra 
metaforen ville kunne analyseres, identifiseres eller kontrolleres. […] Der er ikke et udenfor” (Hauge, 1995: 35).  
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av troper som utveksling, ekvivalens eller (ut)mynting (ibid: 215 - 216), hvordan skal så 

disse tropene redegjøres for: 

”If one wished to conceive and to class all the metaphorical possibilities of philosophy, one metaphor, at least, 

always would remain excluded, outside the system: the metaphor, at the very least, without which the concept 

of metaphor could not be constructed, or, to syncopate an entire chain of reasoning, the metaphor of metaphor” 

(ibid: 219 - 220). 

På denne måten kan ikke økonomiske eller systemiske troper tenkes og situeres som bare 

enda en trope så og si på innsiden av tenkningen. Filosofien, eller filosofien som mulighet, 

blir her betinget og latt tre frem av en trope som allerede er figurativ. En metaforikk som 

bare kan forklares og tenkes figurativt. Enhver utlegging av en gitt metafor vil selv måtte 

benytte seg av figurativitet. Ideene om utveksling, ekvivalens, verdi og representasjon er 

figurene som gir grunn (Grund) til en nærværsmetafysikk avhengig av ideen om metafor. En 

metafysikk som (for) alltid bærer i seg en opprinnelig og umiddelbar verdi som er innholdet 

av en sekundær representasjon (ibid: 222). 

Når systemiske og økonomiske metaforer forstyrrer forestillingen om en umiddelbar sanselig 

opprinnelse, følger det en mulighet for å radikalisere spørsmålet om økonomiske troper. 

Bruken av monetær økonomi for å beskrive språk, og omvendt bruken av lingvistiske 

metaforer for å beskrive monetær økonomi, springer ut av en mer generell analogi. Det er 

denne analogien av utveksling og ekvivalens som produserer filosofien og den kan derfor 

ikke beholdes på innsiden av filosofien: 

”In signifying the metaphorical process, the paradigms of coins, of metal, silver and gold, have imposed 

themselves with remarkable insistence. Before metaphor – an effect of language – could find its metaphor in 

an economic effect, a more general analogy had to organize the exchanges between the two “regions.” The 

analogy within language finds itself represented by an analogy between language and something other than 

itself. But here, that which seems to “represent,” to figure, is also that which opens the wider space of a 

discourse on figuration, and can no longer be contained within a regional or determined science, linguistics or 

philology” (ibid: 216). 

Å tenke språk i økonomiske elle systemiske termer er ikke et avklart brudd med 

metafysikkens etymologisme. For med en, eller innen en, økonomisk trope, er ord en 

mengde ekvivalente tegn (symboler) som kan veksles inn, byttes ut eller returneres. Å 

forklare språk innenfor et slikt metaforisk register unnlater å ta med spørsmålet om systemet 

selv. Ideen om metaforen som et figurativt substitutt for en bokstavlig opprinnelse eller 
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nærvær er i seg selv muliggjort gjennom metaforer. Metaforer kan derfor ikke lokaliseres på 

innsiden av filosofien. Nettopp fordi ideen om metaforen som distinksjonen mellom det 

figurative og det egne (proper) er det som betinger og gjør filosofien mulig (ibid: 250).  

Om språk og mening beskrives som en økonomi, kan ikke denne tropen redegjøres for uten å 

vende tilbake til betegnelsene (ut)veksling, ekvivalens og verdi, og disse betegnelsene er 

allerede i seg selv figurative. Filosofien er virkningen eller følgen av en viss metafor. 

Nærværet som er tenkt forut for enhver representasjon kan bare tenkes innen en metaforisk 

trope, det vil si troper som kan bære i seg et system av likevekt, (ut)veksling og ekvivalens 

(ibid: 253).115 Og som Derrida indikerer er det økonomitropen som oftest forklarer den 

generelle (tanken / forestillingen om) representasjonen. Økonomimetaforen kan med dette 

ikke fullt ut gjøre rede for det generaliserte språket, fordi en slik metafor både er på språkets 

innside og samtidig muliggjør språk.  

Uten metaforer for verdi, som beregner (ut)veksling og ekvivalens, er filosofien umuliggjort. 

En diskurs som kan snakke egentlig eller riktig om en opprinnelse ville ikke kunne skje. 

Fordi ideen om noe opprinnelig er selv en virkning av en viss metafor: 

“[…] the metaphor of metaphor. This extra metaphor, remaining outside the field that it allows to be 

circumscribed, extracts or abstracts itself from this field, thus substracting itself as a metaphor less. By virtue 

of what we might entitle, for economical reasons, tropic supplementarity, since the extra turn of speech 

becomes the missing turn of speech, the taxonomy or history of philosophical metaphors will never make a 

profit” (ibid: 220). 

Det må, i det metaforiske registeret av (ut)veksling, returnering og ekvivalens være et 

opprinnelig tap, et alltid allerede savn, en mangel. Dette tapte, eller denne mangelen, ville da 

være metaforens metafor (the metaphor of metaphor), den figuren som muliggjør begrepet 

om og selve metaforen. En slik metafor, om den hyppig er økonomisk, er ikke kalkulerbar 

eller målbar innen filosofiens system av representasjon. Økonomiske metaforer produserer 

                                              

115 Dette var et kjernepoeng i lesningen av Of Grammatology. Det jeg presenterer her må altså leses i forlengelsen av 
hvordan metafysikken alltid allerede er preget av en supplementær struktur den selv ikke vil innrømme. Saussure og 
Rousseau søker alltid likevekten på innsiden av det systemet de presenterer, med ordene og setningene, navnginingene og 
metaforene de benytter. Blant annet vil Rousseau likevekt mellom tilbakeholdenhet og begjær, likevekten er det naturlige 
forholdet mellom disse driftene. Et forhold som forstyrres av forestillingsevnen. Derrida skriver da om en slik økonomisk 
likevektstanke, etter å ha knyttet dette mot representasjonen og ”’le propre’ of the subject”, at det er: ”An impossible 
equilibrium, for desire cannot awaken and move out of its reserve except by the imagination, which also breaks the 
equilibrium” (OG: 185). Det supplementære elementet som hele tiden bryter inn på innsiden og blir en konstituerende del 
av det naturlige forhold, lar seg ikke unnslippe, nettopp fordi det lar seg ikke dominere eller holdes fast.    
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de figurene som betinger nærværsidealet på samme tid som de avslører og viser frem 

filosofiens avhengighet av figurativitet og begrepet om det figurative. 

Om økonomien er modernitetens tilgrunnliggende metafor, modernitetens arke-metafor, er 

den også et brudd med metaforen som nærværets primære ’philosopheme.’ Dette er fordi 

enhver metafor av ekvivalens også er betinget av figurativ ulikhet, forskjell, distanse og 

ikke-ekvivalens. Den økonomiske metaforen som produserer ideen om opprinnelse, nærvær 

og det bokstavlige i filosofiens midte kan slik muligens sies å være en ikke-metafor, den er 

uten opprinnelse, uten nærvær.  

Derrida viser her hvordan filosofien ikke kan, slik Nietzsche vil, (bort)forklares som et 

metaforisk system, fordi ideen om metaforen i seg selv er metafysisk. Samtidig vil det alltid 

være en metafor for mye, et metaforisk overskudd som ikke lar seg innordne under selve det 

filosofiske. Igjen ser vi hvordan Derridas tekster søker å tenke begrepenes ytterste grenser, 

hvordan de viser en vilje til å nærme seg det som filosofisk ikke lar seg utsi og representere. 

Fordi: ”filosofien er naturligvis alltid mer enn filosofi” (Derrida, 1996 [1993]: 59). Om den 

økonomiske tropen er det hyppigst forekomne for å forklare både filosofiens rest, det som 

alltid blir til overs, og filosofiens nærværsideal, er det fordi økonomiske troper kan tenkes 

både i termer av (ut)veksling og ekvivalens og som begrensede system som ikke kan 

inneholde sine egne betingelser. 

6.3 Mot en ny trope, Derridas motstandsfigurer 

“Of course, Heidegger does not interpret this reign of representation as an accident, still less as a misfortune in 

the face of which we must retract shivering. The end of Die Zeit des Weltbildes is very clear in this respect, at 

the point where Heidegger evokes a modern world which is beginning to remove itself from the space of 

representation and of the calculable. We might say in another language that a criticism or a deconstruction of 

representation would remain feeble, vain, and irrelevant if it were to lead to some rehabilitation of immediacy, 

of original simplicity, of presence without repetition or delegation, if it were to induce a criticism of calculable 

objectivity, of criticism, of technique, or of political representation” (Derrida, 1982: 311). 

Videre vil jeg presentere hvordan Derrida har forsøkt å tenke ut/over det økonomiske 

systemets grenser, å få opp enn tenkning unntatt dette systemet. Ved å utfordre 

utvekslingens og sirkulasjonens lukkede system, kan Derrida legge frem tanken om en 

hendelse, en begivenhet, som ville motsette seg kalkulasjon, (ut)veksling og representasjon. 
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Der de økonomiske metaforene forklarer et system av ekvivalens, vil en mot/ikke-

økonomisk forestilling måtte være absolutt singulær. Singulariteten i denne hendelsen må da 

forestilles negativt (Derrida, 1993: 20), det vil si mot enhver foreliggende representasjon 

(Cornell, 1992: 2). Ordene og navngivningene Derrida her setter i verk, referer ikke til noe 

som kan sies på en egentlig eller bokstavlig måte. Det er det stadige forsøket på å benevne 

noe som ikke har et navn, noe som alltid allerede vil være uten navn, noe ubestemmelig 

navnløst nærmest utenfor språket, som søkes bekreftet. Vi ser her forbindelsen til min 

innledning til denne avhandlingen: Leseren og fortolkeren av Derridas tekst nærmer seg 

kontinuerlig et eller annet som motsetter seg en oppklarende utlegning. Det er dette som 

igjen gjør dem givende.     

Om den representerende tenkning kan bestemme væren, og alt værende, på forhånd slik 

Heidegger mente, vil Derridas dekonstruktive bekreftelse av den singulære hendelsen være 

både mot/ikke-økonomisk og mot/ikke-representerende. I denne forbindelse skriver David 

Wood om Derridas senere skrifter:  

“[…] a recurrent strategy is to show that each of these concepts [rettferdighet, ansvarlighet, etc] is answerable 

to two incompatible logics or economies. The first goes under many names: calculation, the ethical, exchange, 

reciprocity; the second such logic we would call that of the undecidable, the infinite, the impossible, the ‘to 

come,’ the pure. That these two economies are irresolvable permanently prevents us identifying the 

significance of any of these expressions with their place in the first kind of economy. This scheme then 

operates as a powerfully recursive way of resisting ethical complacency” (Wood, 2002: 205).116     

Det er en slik tanke jeg vil følge og utvikle videre. Jeg presenterer Derridas teksts ønske om 

å tenke hinsides det økonomiske. Dette videreføres med en lesning av Marx’ spøkelser (1996 

[1993]) og Given Time (1992 [1991]) og det jeg omtaler som ikke-økonomisk rettferdighet 

og gaven.   

                                              

116 Før jeg går videre vil jeg markere min uenighet med David Wood på det punkt at dette er en tenkning som tilsynelatende 
bare skulle angå Derridas nyere, mer åpenbart og eksplisitt uttalte etisk-politiske tekster. Denne tenkningen er, i min 
lesning av Derridas tekster, synlig allerede fra starten. I Glas (1990 [1974]) skriver Derrida, med inspirasjon fra Heidegger, 
om den begivenhet en gave er: ”Before, if one could count here with time, before everything, before every determinable 
being [étant], there is, there was, there will have been the interruptive event of the gift [don]” (ibid: 242). Gaven kan tenkes 
å representere “the annulus of exchange” (ibid). For å forgegripe det jeg kommer til litt under, siterer jeg: ”I give you – a 
pure gift, without exchange, without return […]” (Ibid: 243). Den tenkningen om gaven Derrida leser frem her utfordrer all 
dialektisk tenkning: - ingen dialektikk vil kunne tenke den. Det er derimot slik at denne tenkningen om gaven ligger forut 
for - og dermed åpner muligheten for - enhver dialektikk. På den måten forstår gave-givningen seg selv før alle 
forestillinger om subjektivitet og objektivitet.    
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I hvert tilfelle, i hver tekst, tar Derridas tematisering av ulike forhold, slik Wood (2005: 205) 

antyder, form av uløselige motsetninger, aporier. En side representerer den kalkulerbare, 

kognitive og begrepsmessige kunnskapen, den andre siden kjennetegnes ved singulariteten i 

det etiske forholdet, kravet eller handlingen, det som ikke lar seg underlegge noen former for 

begrepsmessige skjema eller her/nærværende kunnskapsformer. Aporiene har felles en 

ubestemmelighet,117 en avbrytelse, en forstyrrelse, en diskontinuitet, som splitter og atskiller 

de to sidene, disse ’utsettelsene’ er i seg selv ikke primært negative. De er snarere sporet 

(trace) av en affirmativ etisk respons til den/det Andre: ”a sort of nonpassive endurance of 

the aporia was the condition of responsibility […]” (Derrida, 1993: 16). Og nettopp fordi 

hver apori bestrider, eller overskrider, begrepssetting og kunnskap i sin hentyding til, i sin 

henvendelse til den/det Andre, i den/dets Andres ikke-begrepslige singularitet, kan de ikke 

bli endelig beskrevet innenfor en ramme av filosofiske begreper. De kan bare vekkes som en 

erfaring, en erfaring uutslettelig preget av sin åpning mot den/det Andres, aldri nærværende, 

kommende fremtid (á venir): 

“[…] the necessity of experience itself, the experience of aporia (and these two words that tell of the passage 

and the non-passage are thereby coupled in an aporetic fashion) as endurance or as passion, as interminable 

resistance or remainder” (Derrida, 1993: 19).118  

Det u-kalkulerbare, det u-forutsigbare, det uutsigbare, det som ikke lar seg begreps- eller 

kunnskapsmessig representere skriver seg her inn i etikkens og politikkens midte, og river 

det dermed alltid allerede opp og umuliggjør stillstand.   

                                              

117 Det at aporiene har noe til felles er sannsynligvis både riktig og ikke-riktig. Derrida vil her innvende at selv om de 
aporiene han leser frem har noen familiære trekk vil det alltid, når aporiene tar form, være i en ”plural logic” (1993: 20). Ett 
annet sted, hvor Derrida kommenterer direkte på forholdet mellom dekonstruksjon og noen aporiers formale, abstrakte 
uttrykk, står det: ” Egentlig handler det bare om én aporetikk som distribuerer seg selv i det uendelige” (Derrida, 2002 
[1994]: 51). 

118 I Politics of Friendship (1997 [1994]) skriver Derrida om ”experience of the perhaps” (ibid: 67) innenfor ett tilsvarende 
tankeregister, og om ”the aporia of the perhaps” (ibid) hvor han allerede har klargjort: “No respons, no responsibility, will 
ever abolish the perhaps” (ibid: 38). Dette er det som kanskje kan skje (Kan-skje [peut-être]): “the perhaps of what remains 
to be thought” (ibid). Noe gjenstår å tenke, det er enda ikke tenkt, samtidig som det alltid er noe som gjen-står, dvs. står 
igjen som en rest, et utenfor som ikke lar seg innordne. Alltid to bevegelser, to forskytninger, to markeringer samtidig. 
Kjetil Steinsholt lar Derridas tanke om ’det kanskje’ produktivt informere sin tenkning om mulige pedagogiske 
perspektiver i en postmoderne tid i essayet Det kanskjes pedagogikk (Steinsholt, 2004). 
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6.4 Hinsides økonomien 

Det er for Derrida her spørsmålet om hva som gjenstår og tenke, gjøre, leve, med eller uten 

glede, men alltid uten alibi, uten sikring. Det som må tenkes hinsides enhver gitt oppgave 

eller forventningshorisont, og derfor ut over det det nødvendige og det mulige. Han søker å 

lese frem ett punkt eller et potensiale ødeleggende for forestående oppgavers horisont, altså 

tenke forbi det som må kunne skje som mulighet, som mulig plikt. Det er ønsket om å tenke 

hinsides enhver teoretisk kunnskap, og dermed enhver konstativ ytring, men i tillegg 

hinsides enhver kraft, og da i særdeleshet kraften som tilligger de performative institusjoner: 

“What I am going to name defies the economy of the possible and of power, of the ”I can,” ”I may.” It is in 

fact a matter of economy in all senses of the term, that of the law of the proper (oikonomia) and of familial 

domesticity, that of the sovereign state, of the right to property, of the market, modes of appropriation in 

general […]. Here I am calling on a beyond of economy, thus of the appropriable and the possible” (2002 

[2000]: 275).   

 Derrida søker og bekrefter her noe ubetinget. Noe ubetinget som ikke våker over og styrer 

seg selv suverent. Dette er nødvendig for selv-konstitusjonen av den økonomiske og 

symbolske orden han her prøver å skrive frem. Bekreftelsen av dette ubetingede er for 

Derrida opprinnelig eller opphavlig, det er en affirmasjon som fremsetter seg selv på 

forhånd. Denne opprinnelige affirmasjonen støtter seg på seg selv, mer enn den gir seg 

selv.119 Slik blir den ikke et prinsipp:  

“It comes then from a beyond the beyond, and thus from beyond the economy of the possible. It is attached to 

a life, certainly, but to a life other than that of the economy of the possible, an im-possible life no doubt, a sur-

vival, not symbolizable, but the only one that is worthy of being lived, without alibi, once and for all, the only 

one from which to depart ([…]) for a possible thinking of life” (ibid: 276).  

Den opprinnelige bekreftelsen av det hinsidiges hinsidige gir seg selv, eller kommer til syne 

gjennom flere ulike figurasjoner av det umulige, blant annet gaven og rettferdigheten. Og 

gaven og rettferdigheten meddeles alltid som en ikke-negativ u-mulig erfaring. Derrida 

                                              

119 Dette kan tenkes i forhold til hvordan Heidegger beskriver hvordan det værende blir tilsendt Væren. Heidegger kommer 
slik ikke ut over de tropene han mente å destruere; ut-veksling, overføring etc. Derrida kommenter på dette i Post Card 
(1987 [1980]: 63 – 67); det må markeres både innenfor og utenfor den metafysiske tekst. 
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skriver her frem, og da innenfor, en form for økonomi hinsides økonomien som 

representerbar. 120  

        

6.5 En ikke-økonomisk rettferdighet 

”En rettferdig som ønsker å være mer rettferdig enn rettferdigheten” (Derrida, 2002 [1997]: 45). 

I Marx spøkelser. Gjeldsstaten, sorgarbeidet og Den nye internasjonale skriver Derrida, 

etter en henvendelse til Levinas postulat: ”Forholdet til den andre – det vil si 

rettferdigheten,” om en ikke-økonomisk rettferdighet i form av: ”gavens og eneståenhetens 

appell, hendelsens komme, det overveldende eller overskridende forholdet til den andre [..]” 

(Derrida, 1996 [1993]: 45). Selve muligheten for en etikk, for rettferdighet, ligger i å tenke 

økonomiens grenser. Derrida: 

”Ikke for den kalkulerbare og distributive rettferdighet. Ikke for retten, for restitusjonens kalkyle, hevnens eller 

straffens økonomi [(…)]. Altså ikke for den kalkulerbare likhet, for subjekters og objekters symmetriserende 

og synkroniske balansekonto, ikke for en rettspleie som begrenser seg til å sanksjonere, restituere og skifte lov 

og rett, men for rettferdighet som det ukalkulerbare ved gaven, og det enestående i den ikke-økonomiske eks-

posisjonen overfor den andre” (ibid: 45). 

Enhver forestilling om rettferdighet må, for Derrida, ta inn over seg og forholde seg til den 

singulært enestående hendelsen, det vil si enhver forestilling om rettferdighet må være åpen 

og forholde seg åpen til det som ikke er gitt i noen hær-/nærværende 

rettferdighetsforestilling (ibid: 50). Rettferdighet må, for å være rettferdighet, overskride alle 

rettferdighetsbegrep nå representert, nettopp fordi vi da aldri vil kunne kjenne til rettferdig 

på forhånd, vil denne (rettferdighets-)tenkningen motsette seg den matematiske 

                                              

120 Heidegger skriver i sitt Letter on Humanism: ”The ’humanum’ in the word points to humanitas, the essence of man; the 
‘-ism’ indicates that the essence of man is meant to be taken essentially. This is the sense that the word ‘humanism’ has as 
such.” Og så kommer det jeg er ute etter: “To restore a sense to it can only mean to redefine the meaning of the word” 
(Heidegger, 1993 [1967]: 248). Kanskje vi kan lese Derridas utsagn om “the only life that is worthy of being lived” i et 
slikt perspektiv. Vi må tenke og leve ett liv ut over, hinsides, det kalkulerbares økonomi. Vi må stå midt i livet uten å kreve 
sikkerhet i form av forhåndgitt viten som viser vei og på forhånd legger frem handlingsalternativer? Avital Ronell (2005) 
sier det slik: ”Humanism often functions like a drug that one really ought to get off of in order to be politically responsible. 
I think it is irresponsible not to be a nieatzschean in this sense of risking the greatest indecency, of crossing certain 
boundaries that have seemed safe and comfortable and are managed at best by general consensus.[…] I think it would be 
regressive and cowardly to proceed without rigorously interrogating humanist projections and propositions.”     
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metafysikken Heidegger leste frem. Rettferdighet må tenkes på representasjonens grense. Og 

om representasjonen fungerer som en økonomisk ekvivalens, vil mot-økonomiske 

forestillinger, for eksempel rettferdigheten som gave, ”uten noen tale om restituering, 

kalkyle eller regnskap” (ibid: 48), bidra til å fremme en rettferdighet uten representasjon.  

Dette er ikke nye eller på noen som helst måte fremmede tanker i Derridas forfatterskap, og 

et sitat fra Différance oppretter forbindelse bakover: 

“How are we to think simultaneously, on the one hand, différance as the economic detour which, in the 

element of the same, always aims at coming back to the pleasure or the presence that have been deferred by 

(consciously or unconsciously) calculation, and on the other hand, différance as the relation to an impossible 

presence, as expenditure without reserve, as the irreparable loss of presence, the irreversible usage of energy 

that is, as the death instinct, and as the entirely other relationship that apparently interrupts every economy? It 

is evident – and this is the evident itself – that the economical and the noneconomical, the same and the entire 

other, etc., cannot be thought together”121 (Derrida, 1982 [1972]b: 19).   

Den ikke-økonomiske rettferdighet hengsler Derrida direkte på spørsmålet om gaven. 

Derridas dekonstruksjon viser seg alltid å være: ”en tenkning om gaven og den 

udekonstruerbare rettferdighet” (Derrida, 1996 [1993]: 51). På denne måten blir gaven og 

den udekonstruerbare rettferdighet dekonstruksjonens udekonstruerbare betingelse, men en 

betingelse som selv alltid allerede er under dekonstruksjon. Uten dette ville ikke 

dekonstruksjonen fri seg den snikende selvtilfredshet som alltid vil kunne prege en 

rettferdighetside basert på økonomisk kalkulasjon fornøyd med å gå i null. Den ikke-

økonomiske rettferdighet er alltid rettet mot, uten at rettetheten har en retning, mot den 

andres komme i dens singulære annethet. Var det ikke slik ville man nedskrive 

begivenhetens preg av å være begivenhet, og den andres singluære eneståenhet.  

Sammenkjedingen av fremtidighet, eneståenhet og begivenhet gir Derridas 

rettferdighetstanke som en ”event of resistance” (Kamuf, 2002), eller som en motstandsfigur. 

Rettferdighet som ikke-representert/representerbar motstandsfigur, som begivenhet, vil 

motsette seg en rettferdighetside reduserbar til ”juridisk-moralske regler, normer eller 

                                              

121 I The Gift of Death (1995 [1992]), hvor Derrida forfølger en aporetisk analyse av plikten, eller plikten som over-plikt, 
og hvor over-plikten er essensielt eksessiv og dermed dikterer overskridelsen både av handlinger som føyer seg etter 
plikten og handlinger gjort ut av følelsen for plikten (Kants moralske grunn), kan vi lese: ”Another economy? Perhaps the 
same one in simulacrum, an economy that is ambiguous enough to seem to integrate noneconomy” (ibid: 109). Dette ville 
være en interessant tanke å forfølge, men det er ikke plass til det her. Det er nok også i denne sammenheng tenkt mer i 
retning av kristendommens form for hyperbolsk kritikk, som både evangelisk og kjettersk.  
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forestillinger” (Derrida, 1996 [1993]: 51). Fordi den suspenderer den rettferdighetsgivende 

horisont som lukker fremtidighetens forestående oppgaver. Rettferdighet må, skriver 

Derrida, for å være rettferdighet ”be distinguished not only from law, but also from what is 

in general” (Derrida, 2001 [1997]a: 21). Rettferdighet må alltid være ”in excess” (ibid: 23). 

Den må være noe mer enn det vi har, det vi kjenner. Det som nå er representert som eller 

representerer det rettferdige.     

6.6 Gaven 

I Given Time. 1. Counterfeit Money starter Derrida utlegningen av spørsmålet om gaven slik: 

“Now the gift, if there is any, would no doubt be related to economy. One cannot treat the gift, this goes 

without saying, without treating this relationship to economy, even to the money economy. But is not the gift, 

if there is any, also that which interrupts economy? That which, in suspending economic calculation, no longer 

gives rise to exchange?” (1992 [1991]: 7)122  

Gaven er, slik Derrida skriver den her, det som forstyrrer den økonomiske utvekslingen. Den 

reiser på ny spørsmålet om mot-økonomiske begrep og forestillinger i det hele tatt lar seg 

representere. Gaven må, for å være en gave, ikke la seg underlegge noen som helst 

forestilling om tilbakekomst, gjeld, (ut)veksling eller ekvivalens. Den må tvert imot motsette 

seg å la seg uttømme innenfor en slik logikk: ”it (gaven) must not circulate, it must not be 

exchanged” (ibid: 7). For å forbli gave må gaven forbli u-representert, enhver representasjon 

av gaven som gave tvinger den tilbake til en økonomisk representasjonstenkning (og som 

representant for økonomien). Gaven er alltid allerede, slik Derrida beskriver den, i sitt vesen 

utenfor, eller unn-tatt, en økonomi representert av (ut)veksling og returnering: ”the gift must 

remain aneconomic” (ibid: 7). Den kan derfor ikke representeres som gave. Om gaven 

representeres som gave og gjenkjennes eller erkjennes som det: ”[it] suffices to annul the 

gift” (ibid: 13). Ved å representere gaven plasserer man den innenfor et system av 

forpliktelser, noe som fører til at gaven mister sin status som gave.  

                                              

122 Det er her verd å merke seg sammenfall i ordvalg mellom dette sitatet og sitatet fra Differance (1982 [1972]) i kapittel  
6. 5. Differance er det som ”interrupts every economy”, og gaven ”interrupts economy.” Ikke dermed sagt de er synonyme 
i Derridas tekstunivers. Det antyder likevel hvordan Derrida, som jeg har vært inne på tidligere, stadig iverksetter nye navn, 
begreper osv. for å markere like men ulike bevegelser. Motive er tanken om at det ikke finnes ett navn, ett begrep, fullt ut 
betegnende for den operasjonen teksten fremviser og utfører.   
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Derridas gavetenkning er slik er forsøk på å tenke ut over eller forbi, hinsides, de 

økonomiske tropene og representasjonen.123 Gaven kan ikke representeres, den oppstår eller 

fremtrer derimot som en hendelse eller begivenhet: ”For there to be gift event (we say event 

and not act), something must come about or happen, in an instant […]” (ibid: 17). Gave 

begivenheten er ikke en bevisst handling som finner sted, det er ikke noe noen gjør eller er. 

Det er noe som kan skje, noe som kanskje kan komme til (å skje). Noe som kan hende. 

Gavens grunnleggende alteritet må, for å forbli den/det andre utenfor 

representasjonslogikken, også oppløse subjektets selv-nærvær, det vil si splitte det selv-

nærværende subjektet: 

“[…] if there is gift, it cannot take place between to subjects exchanging objects, things or symbols. The 

question of the gift should therefore seek its place before any relation to the subject, before any conscious or 

unconscious relation to self of the subject […]. One would even be tempted to say that a subject as such never 

gives or receives a gift” (ibid: 24).124   

I sitt forsøk på å tenke gavens prioritet, dens forrang, situerer Derrida, på samme måte som 

Heidegger, den representative tenkningens stengning i subjektets midte:  

“But whereas only a problematic of the trace or dissemination can pose the question of the gift, and 

foregiveness, this does not imply that writing is generous or that the writing subject is a giving subject. As an 

identifiable, bordered, posed subject, the one who writes and his or her writing never give anything without 

calculating, consciously or unconsciously, its reapprpriation, its exchange, or its circular return – and by 

definition this means reapropriation with surplus-value, a certain capitalization. We will even venture to say 

that this is the very definition of the subject as such” (ibid: 101). 

Enhver mot-økonomisk forestilling, for eksempel gaven og rettferdigheten, må og vil med 

nødvendighet utfordre ideen om et representativt system som muliggjør subjektets selv-

nærvær. Om en viss ide om det økonomiske støtter opp under en metafysikk preget av 

representasjon, kalkulasjon, ekvivalens og (ut)veksling, må Derridas mot-økonomiske 

forestillinger tenkes med og mot disse økonomiske tropene. Ved å bruke gaven til å tenke 

det økonomiske og det representative til sine grenser, posisjoneres gaven alltid allerede som 

                                              

123 På samme måte som Nietzsche ville tenke hinsides de nedarvede moralske oppfatningers dyadiske struktur i Beyond 
Good and Evil (1998). 

124 like før dette sitatet knyttes det opp mot fenomenologiens subjekt og dets strukturering i tid, jamfør SP. Og noen linjer 
under radikaliserer Derrida akkurat denne siden ved gaven: ”A subject will never give an object to another subject. But the 
subject and the object are arrested effects of the gift, arrests of the gift” (1992 [1991]: 24).  
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eksess. En eksess, som for å forbli eksess, må glemmes,125 det vil si den går ut over enhver 

selv-nærværende selvbevissthets virkeområde: 

“One cannot discern the subject except as the subject of this operation of capital. But throughout and 

despite this circulation and this production of surplus-value, despite this labor of the subject, there 

where there is trace and dissemination, if only there is any, a gift can take place, along with the 

excessive forgetting or the forgetful excess that, as we insisted earlier, is radically implicated in the 

gift” (ibid: 101-102). 

Subjektet er slik, alltid allerede, bundet opp i en metaforikk preget av kalkulasjon og 

representasjon (Colebrook, 2005), nettopp fordi selve subjektiviteten alltid er preget av 

”surplus value” og ”capitalisation.”126       

Det som her er kalt gaven (og rettferdigheten) kunne, innenfor den samme tankefiguren, fått 

andre navn, andre betegnelser. Når Derrida her gir gaven forrang, når gaven tenkes utenfor, 

bortenfor, enhver form for kalkulasjon, returnering, likevekt og ekvivalens, hinsides det 

økonomiske som forestillings- eller tankestrukturerende figur, gir det muligheter for å kunne 

lese frem nye troper. Troper som alltid må forholde seg til de nedarvede metafysiske, men 

som samtidig alltid allerede søker ut over, ønsker noe annet.  

Disse motstandsfigurene, disse figurene av motstand, unndrar seg å representeres. Enten 

Derridas tekst navngir dem, i tillegg til rettferdighet og gave, eksessiv ansvarlighet (Derrida, 

1991: 118), absolutt gjestfrihet (Derrida, 2000 [1997]: 25), absolutt tilgivelse (Derrida, 2001: 

188) løftets eksess (Derrida, 1986/1989: 93 - 94), lar de seg ikke positivt gi. De motsetter 

seg en fremskrivning av hva de er, for de er alltid noe mer. Derridas figurer finnes ikke, både 

                                              

125 Her må Michael Wimmers sterke artikkel The gift of Bildung. Reflections on the relationship between singularity and 
justice in the concept of Bildung (2001), nevnes. Wimmer iverksetter her Derridas (og J-L Nancys) tenkning om gaven 
konkret som refleksjonsbakgrunn når han ønsker å ”articulate an idea” (ibid: 152), og på den måten få til en ”reworking of 
the concept of Bildung” (ibid). Wimmers tekst evner etter mitt skjønn å gjøre presise lesninger av Derridas tekster. Jeg 
undres derfor over et par forhold i Wimmers tekst. Jeg skal ikke gå videre inn på det her, men bare nevne kort. Wimmers 
tekst synes å opere med en for sterk subjektsoppfatning. Den viser vilje til, men gjennomfører ikke desentreringen av 
subjektet. Subjektet blir med dette gitt for stor plass i danningsprosessen. Teksten overser på denne måten 
representasjonsproblematikken, selv om den er svært nær enkelte steder. Min viktigste innvending, mot denne ellers meget 
lærerike teksten, går derimot på hvordan teksten overser Derridas tekstuelle vekting av det eksessive. Noe den, som antydet 
innledningsvis, kanskje med nødvendighet må gjøre for å kunne være pedagogisk filosofi? I sitt ønske om å formulere en 
tenkning med relevant pedagogisk syntaks?  

126 Vi ser her forbindelser både til SP og OG, men ikke minst til hvordan Derrida her viser hvordan dekonstruktive 
lesninger alltid markerer innenfor den metafysiske (kon)tekst og utvider denne (kon)teksten. Det ligger også en forbindelse 
til Derridas lesninger i Limited Inc (1988a) og påpekningen der av hvordan kontekst alltid er grenseløs. Kontekst går, med 
Derrida, alltid ut-over, den er eksessiv, uten grenser. En kontekst lar seg aldri utligne, den ’går ikke opp.’ Og den vil aldri 
kunne forhåndskalkuleres.    
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i betydningen ikke å være og i betydningen at man ikke vil finne dem bare man leter godt 

nok. Kunne de formalt og innholdsmessig bestemmes, representeres, innenfor vår 

forestående, nåværende horisont, ville det innebære en beskrivelse og en kunnskap om 

fremtiden. Men: 

”There remains to be thought an other undecidability, one no longer bound to the order of calculation between 

two poles of opposition , but to the incalculable order of a wholly other: the coming or the call of the other. It 

must be unpredictable, aleatory beyond any calculation. There is no inside-the-undecidable, certainly, but an 

other memory calls us, recalls us to think an ‘act’ or ‘parole’ (speech), or a ‘speech act’ wich resists the 

opposition performative/constative, provoking at the same time the aporia and movement forward (la marche), 

the relation of one to the other, that is to say, history or the text” (Derrida, 1986/1989: 137). 

Derridas a/ikke-økonomiske figurer overskrider og er eksessive i forhold til alle system, all 

systematisering, enhver dialektikk, enhver begrepsmessig binær opposisjonell tenkning. De 

overskrider og er eksessive i forhold til alle spørsmål om predikerbarhet, all her/nærværende 

viten og kunnskap, erfaring, alle lover og juridiske forordninger, regler, alle såkalte 

lovmessigheter, all god samvittighet, all plikt og skyld. De a/ikke-økonomiske 

motstandsfigurene ønsker gjennom dekonstruktive intervensjoner i historien og teksten å 

bidra til å akselerere de momenter og bevegelser som alltid allerede tilstede der peker 

fremover.    

Jeg vil videre la min lesning av Derridas tekster informere min lesning når jeg nå henvender 

meg til noen tekster hvor det skjer pedagogisk-filosofiske rekonstruksjoner av 

danningsbegrepet. De pedagogisk-filosofiske rekonstruksjoner av danningsbegrepet jeg 

lesende forholder meg til finner i hovedsak sted i Lars Løvlies tekster Mot et utvidet 

danningsbegrep (2000) og Teknokulturell danning (2003). Min lesning vil avdekke det 

Derridas tekster finner å være økonomiske troper.   
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7. Løvlies tekstlige økonomier  

 

”the event, that which, in this case, happens or comes to sight, also seems to annul itself in the structure, which 

is to say, in the circle of exchange” (Derrida, 1993 [1990]: 93 - 94). 

Spørsmålet om dannelse, eller danning for å bruke verbalsubstantivet, ble mot slutten av 

forrige århundre reaktualisert innenfor den pedagogiske diskursen. Av flere ulike årsaker. I 

tillegg til pedagogisk-didaktiske, finner vi også økonomiske, sosiale, politiske, teknologiske, 

og kulturelle årsaker (Biesta 2002, 2003, Gustavsson 1996, Klafki 2000, Koller 2003, Løvlie 

& Standish 2003, Masschelein & Ricken 2003, Reichenbach 2003). Den norske pedagogiske 

filosofen Lars Løvlie har vært en sentral bidragsyter til denne reaktualiseringen. Løvlie har 

siden 1990-tallet skevet flere artikler med intensjon om å, innenfor en pedagogisk-filosofisk 

ramme, formulere rekonstruksjoner av begrepet, idéen, forestillingen om danning.    

Min ambisjon her er ikke å skrive en utfyllende representasjon av de tekster hvor Lars 

Løvlies rekonstruksjoner av danningsbegrepet skjer. Jeg vil heller fremheve sentrale sitat, 

tankefigurer og idéer som preger Løvlies tekster, med det mål å tydeliggjøre noe uutalt (som 

kan være) bestemmende for hans tekstlige rekonstruksjonene av danningsbegrepet. Ved å 

iverksette min lesning av Derridas problematisering av økonomien/det økonomiske som 

trope vil jeg la denne problematiseringen utfordre og stille spørsmål til Løvlies tekster Mot 

et utvidet danningsbegrep (2000) og Teknokulturell danning (2003). Disse Løvlie-tekstene 

er valgt fordi jeg oppfatter dem som de sterkeste filosofiske fremskrivningene av 

danningsbegrepet. Det er tekster som yter motstand, både mot den tradisjonen de er iverksatt 

og formulert i forhold til, og mot entydige lesninger. Som nevnt i innledningen inviterer 

Løvlies tekster til motsvar. Eller riktigere, til å ville bli anfektet - for på den måten bli 

utvidet og videreført. Bare på den måten kan jeg som leser av en tekst ansvarlig svare for 

min lesning av teksten. Fordi: ”there is no responsibility without a dissent and inventive 

rupture with respect to tradition, authority” (Derrida, 1995 [1992]: 27).   
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7.1 Den dannelsesteoretiske treenighet 

Jeg skisserer her kort den tankefiguren som ligger felles for den opplysnings- og 

dannelsestradisjon Løvlie her (Korsgaard og Løvlie, 2003: 34) legger ut og skriver i 

forlengelsen av.  

Denne tanken søker å tenke tre forhold samtidig. Det dreier seg om menneskets forhold til 

seg selv, menneskets forhold til verden, og menneskets forhold til samfunnet. Danning kan 

ikke tenkes kun i forhold til det enkelte mennesket, det må også forståes relasjonelt i forhold 

til sosiokulturell og politisk kontekst og videre i forhold til ”menneskeheden i sin helhed” 

(Ibid: 11). Selvdannelsen er allikevel danningens utgangspunkt. Mennesket skal iverksette 

egen iboende evne til fornuftig selvbestemmelse, dvs. fri seg fra den umyndiggjøringen av 

seg selv det er å underlegge seg andres valg, ideer og tanker. Selv om utgangspunktet er i 

subjektet, kan ikke subjektet realisere (selv-)dannelsens muligheter kun gjennom seg selv. 

Subjektet er aldri selvtilstrekkelig i sin (selv-)dannelse, det står alltid i forhold til den verden 

det bebor. Gjennom tilegnelsen av vår sivilisasjons objektiverte kulturarv kan subjektet i sin 

dannelsesprosses overskride seg selv og begynne å realisere sine iboende muligheter for 

autonomi. Mellom forholdet til seg selv og forholdet til verden er subjektet alltid også 

plassert i forhold til mer avgrensede kultursosiale og politiske grupperinger (Ibid: 11 – 12). 

Dette er de forhold som ifølge Løvlie preger og konstituerer det moderne dannelsesbegrep 

(og det klassiske tyske danningsbegrepet). Forholdet (mellom) subjekt, verden, samfunn. 

Hvor subjektet og dets selvforhold er gitt forrang i subjektets streben etter selvuttrykk, uten å 

være tilstrekkelig prioritert til å klare seg uten forholdet til verden og samfunnet. Subjektet 

kan ikke tenkes løsrevet fra verden og samfunn, på samme måte som verden og samfunn 

ikke kan tenkes løsrevet fra subjektet. Nettopp fordi det er dialektikken mellom subjekt, 

verden og samfunn,( eller kanskje heller dialektikken mellom forholdene mellom subjekt, 

verden og samfunn slik vi finner det formulert hos Kierkegaard (1989 [1849]: 173 - 174)127) 

som åpner for danningsprosesser, danning er på denne måten, som prosess, ikke substansielt 

                                              

127 Løvlie parafraserer Kierkegaard på dette i en fotnote (2003 n 30: 426). Slik jeg leser og oppfatter dette, antydes det her 
hvordan de mest presise, og dermed umulige, filosofiske formuleringer unndrar seg tilskriving av en pedagogisk syntaks. 
Kierkegaards selv er alltid allerede splittet, mangfoldiggjort, i sitt/sine forhold til seg selv. De stadig bevegelige relasjonelle 
og prosessuelle forhold den pedagogiske filosofien strever med lar seg ikke gripe. Og pedagogisk teoridannelse kan kanskje 
dermed sies å måtte ta i bruk det den selv innser er tilkortkommende beskrivelser?      
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gitt. (Korsgaard og Løvlie, 2003: 34). Dette er viktige presiseringer for å unngå å redusere 

spørsmålet om danning til et spørsmål om selvdanning.  

Danningens utgangsforhold, relasjonen mellom selvet og verden, har fått sin mest pregnante 

utforming, slik Løvlie presenterer det, i tradisjonen fra de tyske opplysningstenkere, (før-) 

romantikerne og nyhumanistene. Her, og i tradisjonen som fulgte, var danning knyttet til 

nasjonen og folket. I vår tid er dette endret: ”Folkedannelsen er en historisk realitet” […] 

(Ibid: 35). Troen på og tanken om en samlende felles danning, gjeldene hele folket i ett felles 

program finnes ikke lenger. Den er som sitatet peker på blitt historie. Folkedannelsen, som 

begrep og som innhold, hører til historien, i historien. Den har dermed ikke lenger gyldighet 

eller relevans for oss i dag. Men etter historiens slutt, skriver Derrida, ”kommer ånden som 

gjenganger”( Derrida, 1996 [1993]: 33). En slik tanke, som for eksempel folkedannelsens 

avsluttetede historie, hvor danningsdiskursen rekonstruerer historien, presenteres som mer 

grunnleggende for hele danningsdiskusjonen enn bare å gjelde for vår samtid. Den 

tradisjonelle danningen har alltid båret i seg denne dobbelheten. Danning har alltid vært 

henvist på historien samtidig som den poengterer avstand til historien. Slik er transformasjon 

et grunnforhold i danningsdiskursen. Derrida ville kanskje kunne kalle dette danningens 

’double bind’: Danningen som dobbel erfaring (ibid: 37). Danning står igjen som forpliktelse 

og ide, ikke som et på forhånd gitt program (Korsgaard og Løvlie, 2003: 36).      

7.2 Mot et utvidet danningsbegrep 

Mot et utvidet danningsbegrep er tittelen på en tekst skrevet av Lars Løvlie (2000). Tittelen 

gir assosiasjoner til undertittelen på Jon Hellesnes skoledannende essay Ein utdanna mann 

og eit danna menneske, som er Framlegg for eit utvida danningsomgrep (Hellesnes, 2002 

[1969]). Løvlie markerer med valg av tittel på sin tekst nærhet til dette essayet (som det 

refereres til i tredje setning i Løvlies tekst). Samtidig som det markeres nærhet, markeres det 

også avstand eller overskridelse; Hellesnes legger frem sitt forslag til utvidelse av 

danningsbegrepet og Løvlie antyder hvordan det må utvides ytterligere. Hellesnes utvidelse 

må overskrides. Også ordvalget er sentralt her. Der Hellesnes fremlegger, legger frem, 

bringer til torgs, eller så å si gjør klar for (tanke-)bruk, velger Løvlie tekst å antyde en 
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metafor av å være underveis. Han er underveis mot noe. Hva dette noe er, er fremdeles ikke 

klart.128  

Det er danning som kulturkritisk begrep som her søkes reetablert, en reetablering som 

springer ut av ”savnet etter” (Løvlie, 2000: 211) og ”behovet for en diskurs som kan favne 

pedagogikken både som kulturfag og politisk og sosial virksomhet” (ibid). Om dette kan lese 

som uttrykk for et sorgarbeid i filosofisk, hermeneutisk eller psykoanlatisk forstand skal jeg 

være forsiktig med å anføre. Sorgarbeidet består innen de nevnte tradisjoner alltid i 

fremvisningen av vilje til ontologisk å gjøre historiens rester nærværende. Dette innebærer å 

”i første rekke identifisere levningene og lokalisere de døde” (Derrida, 1996 [1993]: 31). Det 

er ikke rom for å presisere dette videre, men jeg lar spørsmålet sveve: Kan man tenke seg 

danning som sorgarbeid? Et danningens sorgarbeid?   

Det er innenfor en så vidt bred diskursiv bestemning som sitert overfor danningsbegrepet 

finner sin plass, får sin utforming og skal gjøre en jobb. Det innebærer og det viser frem 

danningsbegrepets nødvendige avhengighet til sin lokalisering, det vil si danning er alltid 

lokalt forankret i sin nasjonale kontekst. På denne måten innrømmes og tillegges 

danningsbegrepet en viss relativisme, det er alltid knyttet til sitt geografiske steds og sin 

historiske epokes sosiohistopolitiske forfektninger. Dette er danningsbegrepets historiske 

innhold, hvor det tydelig lar seg avlese eller utlede verdimål av moralsk, sosial, estetisk og 

politisk art (se for eksempel Mollenhauer (1992)). Denne siden ved danningsbegrepet søker 

å vise vei og bidra til endringer i samtiden. I tillegg er danning et ”deskriptivt og kritisk 

analytisk begrep, som setter pedagogiske mål på prøve” (Løvlie, 2000: 212). Danning er på 

denne måten det Løvlie kaller et ”terskelbegrep,” ved at det angir grensen mellom det 

normative og det deskriptive. Jeg finner denne lokaliseringen av danningsbegrepet på 

grensen mellom normativitet og det deskriptive listig og fruktbar.  

Likevel vil jeg innvende at gjennom den strukturelle komplikasjonen Løvlies tekst anfører, 

vil selve skillet mellom normativitet og deskriptivitet danning som terskelbegrep 

representerer falle bort. Fordi ved å sette danning på grensen mellom det normative og det 

deskriptive mister grenselinjen sin udelelige enkelhet. Om normativiteten finner sin 

lokalisering på den ene siden av linjen og det deskriptive på den andre siden av linjen, og 

                                              

128 Se for eksempel M. Rudberg (2003) 
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danning som grensen formidler mellom dem, vil det som identifiseres som å høre til utenfor 

den ene siden, og da innenfor på den andre siden, alltid også kunne få sin ramme innenfor 

den andre. Normativiteten vil kunne få deskriptiv ramme og motsatt. På den annen side kan 

det presiseres at Løvlies tekst også faktisk fremviser, er hvordan det ikke lar seg gjøre å 

trekke en bestemt og bestemmelig grense. Grensen mellom normativitet og deskriptivitet har 

”aldri vært ren, og den vil heller aldri bli det” (Derrida, 2002 [1997]: 120). En slik forspent 

danningsdiskurs vil alltid søke og ønske å skape nye åpninger for pedagogikken.  

Disse åpningene skriver Løvlie nå inn i ”den nåværende situasjon, i det jeg kaller den 

postmoderne tilstand” (Løvlie, 2000: 212). Løvlies tekst markere her nærhet til Lyotard og 

hans formulering ’the postmodern condition’ (Lyotard, 2001 [1979]). Lyotard beskriver her 

det han mener er fremtredende trekk ved vår samtid: Elektronisk-teknologiske nyvinninger, 

instrumentalisering, økonomiseringen av kunnskap, bortfallet av de metafortellingene som 

de store ideologiene, religionene og vitenskapene representerte. Men hos Lyotard er derimot 

ikke ’den postmoderne tilstand’ en bestembar historisk epoke, som følger den moderne 

epoke i en historisk utvikling: Det postmoderne følger ikke det moderne i noe form for 

teleologisk utviklingsforløp. Et spørsmål her vil være om ikke danningshistorien, fra det 

greske paidiea (for eksempel slik det legges ut hos W. Jeager (1965)), via Bildung og til den 

norske folkedannelsen, er en metafortelling.  

Lyotard diskuterer blant annet den tyske danningsteoretiker Wilhelm von Humboldt, og 

problematiserer hans ønske om å ”derive everything from an original principle,” ”relating 

everything to an ideal,” og ”unifying this principle and this ideal in a single Idea” (ibid: 33). 

Løvlies tekst har pekt på folkedannelsens død; - der trenger vi ikke avlive. Danning som stor 

enhetlig fortelling har oppløst seg selv. Her er jeg på linje med Løvlies tekst. Men for å 

foregripe fortsettelsen er det tydelig hvordan Løvlies tekstuelle rekonstruksjoner av 

danningsbegrepet sterkt inspirert og informert av Humboldt. 

Om den post-kantianske tyske idealismen og nyhumanismen Humboldt figurerte innenfor, 

skriver Jacques Derrida at man alltid: 
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”must start from that from which we will have had to start in order to think dissociation: originary unity. And 

if we start from this, then all differences will only be translations (not necessarily in a linguistic sense) of the 

same” (Derrida, 2004 [1990]d: 67).129  

Spørsmålet blir med andre ord om den oversettelse av danningsbegrepet (Løvlie, 2003: ) 

som finner sted i Løvlies tekst er relevant?  

I Mot et utvidet danningsbegrep er den postmoderne tilstand definert av to markører: det 

flerkulturelle og det digitale. To begreper som avviser tradisjonelle bestemmelser av 

kunnskap, autoritet og pedagogiske målsetninger. Forestillingen om en objektiv og 

substansiell kulturarv blir ikke mer enn bare en forestilling, fordi det flerkulturelle og det 

digitale viser til ”tvetydighet, motsetninger og motsigelser” fremfor entydighet, klarhet og 

substans (Løvlie, 2000: 212).130 Løvlies tekst argumenter for at inntredelsen av det digitale 

og det flerkulturelle som markører for vår tid, mot enhet og renhet som betinget det 

tradisjonelle danningsbegrepet, ikke bidrar til at vi unnslipper et nytt begrep om danning. 

Når ikke lenger tradisjonen står som autoritet og slik garanterer for danningens innhold, 

form eller målsettinger, er et danningsbegrep som forholder seg til dette selv blitt historie. 

Det er ugyldig. Danningsbegrepet Løvlies tekst da nærmer seg, etter avvisningen av det 

tradisjonelle, kan egentlig ikke utsies. Det finnes nå bare som terskel mellom ”allmenn 

tradisjonsformidling og filosofisk kritikk” (Ibid: 212).  

Jeg nærmer meg nå de rent teoretiske, eller riktigere, filosofiske fremskrivningene i forsøket 

på å rekonstruere danningsbegrepet. Videre vil jeg hente ut noen talende sitater som kan stå 

                                              

129 Derrida diskuterer i denne teksten eksplisitt Bildung. Jeg unnlater derimot å gjøre noen videre lesning av denne teksten 
gitt den rammen den står innenfor. Den utgjør en artikkel i et stort verk kalt ’rett(en) til filosofi’ (Du droit à la philosophie). 
En løsrevet lesning tror jeg ikke vil være produktiv eller rettferdig. Det som kan nevnes, og som muligens bør undersøkes 
nærmere, er en bemerkning som faller i en lesning av Kants The Conflict of the Faculties om hvordan: ”Mathematics 
resembles philosophy” (Derrida, 2004 [1990]: 67). I tillegg finner jeg denne teksten særs vrien å forholde meg til som 
pedagog.  

130 Det vil her kunne problematiseres hvordan Løvlies tekst synes å mene at kulturen er blitt heterogen, til forskjell fra 
tidligere å ha vært faktisk homogen og enhetlig. Denne endringen fremstilles som å ha bidratt til oppløsningen av 
danningsbegrepet og gitt behovet for en nytenkning. På en side kan det sies at Løvlies tekst selvfølgelig ikke operer med et 
så forenklet skille, at det derimot er selve dette skillet den problematiserer. På en annen side kommer ikke dette tydelig nok 
frem i teksten. Dette kan leses som et retorisk grep for å tydeliggjøre noen poeng, samtidig med dette mener jeg  
kompleksiteten i spørsmålet forringes. Arven fra historien vil alltid være mer enn en, mer flertydig, fordi historien selv aldri 
har vært en/hetlig, men alltid allerede flertydig. Denise Egéa-Kuehne (2006) synes, slik jeg leser hennes paper, å tenke 
innenfor det samme register som Løvlies tekst. Også hun med Derridas tekster som forståelsesramme. I min lesning blir 
dette nærmere en filosofisk hermeneutisk forståelse enn dekonstruksjon. Kanskje klarer vi ikke som pedagogiske filosofer 
overskride dette skjema?            
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som eksemplariske for Løvlies teksters tenkning rundt danning. På denne måten vil jeg vise 

hvordan Løvlies tenkning muligens kan sies å informeres av en økonomisk trope.   

Innledningsvis i Mot et utvidet danningsbegrep presenterer Lars Løvlie det helt 

grunnleggende forholdet mellom filosofi og pedagogikk, og danningsdiskursens rolle og 

funksjon i dette forholdet. Filosofien skal utfordre menneskene i skolen til å søke å 

formulere mulighetsbetingelser for en fornuftig pedagogikk, grunnet i ”universale krav om 

sannhet og rettferdighet” (ibid: 212).131 I tillegg er skolen fra samfunnets side avkrevd å 

overføre elevene vesentlige kunnskaper og vise dem vei inn i den kulturarven historien har 

lagt ut for oss. Det er mellom disse to kravene danningsdiskursen får sin plass: 

”Danningsdiskursen formidler mellom disse to hensynene, den veksler mellom kulturell 

sentrering og kritisk desentrering […]” (ibid: 212). Danningsdiskursen som danningsdiskurs 

har som funksjon eller som oppdrag å formidle mellom skolens og pedagogikkens oppgaver. 

Danningsdiskursens jobb er å sørge for at (eller hvordan) skolens to oppgaver får ta bolig i 

hverandre. Danningsdiskursen skal veksle mellom det ene og det andre. Den er dermed 

fristilt fra begge sider, den skal verken gjøre det ene eller det andre: Den skal veksle mellom 

disse to oppgavene. For det er selve denne vekslingen mellom ”kulturell sentrering og kritisk 

desentrering” som karakteriserer danningsdiskursen. Danningsdiskursen skal slik sørge for 

at den kritiske desentreringen finner sin plass, får sin plass, i den kulturelle sentreringen. 

Dette samsvarer med det jeg ovenfor presenterte ovenfor som ’danningens dobbelhet.’  

Danningsdiskursen skal være den diskursen som, i sin veksling mellom hensynet til kulturell 

sentrering og kritisk desentrering, formidler utvekslingen mellom skolefolket og filosofien. 

Jeg siterer igjen Derrida: ”economy implies the idea of exchange, of circulation, of return” 

(1992 [1991]: 6). Jeg mener nå å kunne antyde hvordan Lars Løvlies tekster kan sies å legge 

en økonomisk trope til grunn for sin rekonstruksjon av danningsdiskursen. 

Det utvidete danningsbegrep tar opp i seg og utgjøres av de tre aspektene innvielse, 

resepsjon og differens. Men før teksten oppsummerer hva dette innebærer, iverksetter Løvlie 

deler av Wilhelm von Humboldts (2000) danningsteori. På denne måten henter han opp 

danningens historie, for i egen tekst å vise frem hvordan danning aktualiseres i 

                                              

131 Formuleringer som ”å begrunne ut fra universelle krav om sannhet og rettfredighet” kan i seg selv problematiseres, men 
det er ikke poenget her. Ønsker bare å peke på hvordan slike utsagn kan være med på å plassere Løvlie innenfor en 
filosofisk tradisjon.  
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rekonstrukstruert erfaring. Med andre ord skriver Løvlie Humboldts nyhumanistisk-

idealistiske danningsideer inn i sitt eget rekonstruksjonsprosjekt. Av den grunn at vi aldri 

slipper unna tradisjonen og historien vi bebor og som bebor oss.  

Humboldt tar også utgangspunkt i subjektet, men forankrer videre danningen i forholdet til 

samfunn og verden. Det danningen skulle/skal realisere er vår persons humanitet, en 

humanitet man ønsket å gi størst mulig innhold. Jobben med å tilføre menneskets humanitet 

skjer, eller blir gjort, i selvets forhold til verden: Det er der utviklingen av humanitet foregår. 

Det sitatet Løvlie gjengir og drar veksler på videre, presenteres på denne måten:  

”Selv om Humboldt satte fokus på individet, forutsatte han likevel – i motsetning til Rousseau – at individet 

realiserte seg i samfunnet, med andre ord gjennom de politiske, moralske og sosiale ordningene. Den allmenne 

målsettingen for danning til det sivile samfunn ble derfor å gi ’…humaniteten i vår person …et så stort innhold 

som mulig.’ Men denne ’… oppgaven kan bare løses ved å knytte sammen vårt jeg med verden i den mest 

allmenne, livligste og frieste vekselvirkning’. Her er det altså vekselvirkningen som skal knytte sammen, ikke 

en bestemt målsetting” (Løvlie, 2000: 225).  

Det første som kan kommenteres her er utrykket ”et så stort innhold som mulig.” 

”Humaniteten i vår person” skal gis ”et så stort innhold som mulig.” Humaniteten i vår 

person er på denne måten, med disse ordvalgene, blitt gjort til en målbar og kvantifiserbar 

størrelse: Vi kan utvikle humaniteten i vår person i større eller mindre grad. Humaniteten i 

vår person er slik kalkulerbar. (Jeg omtalte det kalkulerbare i forbindelseslinjen mellom 

Heidegger og Derrida.) Om ikke humaniteten kan regnes opp, hindrer ikke det ”ønsket om å 

telle det som ikke lenger kan telles” (Derrida, 1996 [1993]: 162). Det ”arimetiske begjæret” 

(ibid) ser vi også i hvordan humaniteten er kalkulerbar i forhold til i hvor stor grad forholdet 

mellom selv og verden kan sies å være preget av ”den allmenne, livligste og frieste 

vekselvirkning.” Spørsmålet om vekselvirkningen som en del av den økonomiske tropen ble 

nærmet seg ovenfor, her skrives det tydeligere frem.  

Humaniteten i vår person er noe menneskene kan bli gitt: ”Den allmenne målsettingen for 

danning til det sivile samfunn ble derfor å gi ’humaniteten i vår person’ […].” Muligheten 

for humanitet, et av begrepene ”dannelsesteorien betragter som menneskets højeste 

bestemmelser” (Løvlie, 2003: 11), er gitt menneskene. Gaven muligheten til å utvikle 

humanitet er, skal da komme til syne og/eller representeres som utviklingen av mest mulig 

humanitet. Denne gaven, slik den her må forståes, inngår da i et system av forpliktelser tuftet 

på en økonomisk representasjonstenkning.  
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En lignende tanke finner vi formulert i beskrivelsen av menneskets forhold til seg selv: 

”Mennesket skal forståes som et væsen, der evner fri, fornuftig selvbestemmelse. Realiseringen af denne 

mulighed er ’givet’ som menneskets bestemmelse, dog sådan at mennesket kun selv i sidste ende kan give sig 

denne bestemmelse. Dannelse er på én gang vejen til og udtryk for en sådan evne til selvbestemmelse” (ibid: 

11). 

Mennesket har blitt en gave, eller det har mottatt en gave. Nemlig evnen og muligheten til å 

gi seg selv en gave i form av muligheten til å utvikle evne til selvbestemmelse. Dette er gitt 

som menneskets bestemmelse, og mennesket står slik i gjeld til denne gaven fordi det er bare 

i innvekslingen av gaven mennesket realiserer sin forpliktelse til autonomi. Mennesket 

kommer nærmest tilbake til seg selv i innvekslingen av denne gaven. Økonomitropen ligger 

slik til grunn når Løvlie her formulerer menneskets selvforhold.   

Disse trekkene ved Lars Løvlies Mot et utvidet danningsbegrep kan sies å antyde hvordan 

teksten lar en økonomisk trope informere dens filosofiske rekonstruksjon av 

danningsbegrepet.   

 

 

7.3 Danning som grensesnitt 

I teksten Teknokulturell danning er danning i et postmoderne teknologisk samfunn Lars 

Løvlies omdreiningspunkt. Spørsmålet er hvordan vi kan tenke danning i internettalderen. 

Løvlies tekst er uttalt ”filosofisk snarere enn didaktisk” (Løvlie, 2003: 247). Den postulerer 

å ville snakke om danning før de didaktiske spørsmålene reises. Løvlies tekst innannonserer 

sitt prosjekt i andre avsnitt: 

”Jeg har en tese, og den er at danning i dag kan beskrives som grensesnitt - det som på engelsk så treffende 

heter interface. Grensesnittet er, som ordet sier, grense. Det dreier seg ikke først og fremst om selvet eller 

kulturen, men om snittet der de møtes. Grensesnittet er som ordet antyder, ikke ’noe’ i seg selv. Det er snarere 

veksling og overgang, og lar seg bare analysere som bevegelse, som en permanent uro og transformasjon” 

(Ibid: 347 - 348). 



 121

Teksten henvender seg her, i en fotnote, til en Derrida-tekst og dennes formulering om 

différance. Grensesnittets ’noe’ - som ikke er ’noe’ - tilsvarer for Løvlies tekst Derridas 

(ikke-) begrep différance. Begge (ikke-)begrepene sies å beskrive det samme. 132 Løvlies 

forestilling, eller begrep, om grensen kan slik oppfattes å overskride den økonomiske tropen. 

Økonomitropen da forstått som oikonomia eller ’the law of the proper.’ Différance betegner, 

som nevnt tidligere noe som: “interrupts every economy” (Derrida, 1982 [1972]: 19). 

Differance er verken posisjon (appropriasjon) eller negasjon (ekspropriasjon), men noe 

annet. Det er noe andre, annetsteds. Differance er ikke, og kan ikke gis ”as such” (Derrida, 

1992 [1991]: 128). På samme måte som motstandsfigurene navngitt gaven og 

rettferdigheten. Heller ikke de kan representeres som seg selv. Danning som grense, forstått 

og tenkt som noe hinsides den økonomien som ligger til grunn for et tradisjonelt 

danningsbegrep, hører da ikke hjemme under det familiære danningsbegrep, og det utfordrer 

tradisjonen. Spørsmålet blir om Løvlies tekst utfører det som her antydes? 

Løvlies tekst skriver videre frem og benytter seg av de åpningene danningsdiskursen som 

kritisk desentrering stadig produserer. En slik lesning blir derimot imøtegått av Løvlie selv i 

setningen som følger sitatet ovenfor når vi leser: ”Grensesnittet er en postmoderne versjon 

av det klassiske begrepet om danning” (Løvlie, 2003: 348). Danning som grense er ikke en 

utfordring eller en undergraving, en nedskriving, av den tradisjonelle danningsoppfatningen. 

Danningen stiller ikke spørsmål ved danningen, tvert imot utvides det historiske 

danningsbegrepets grunnposisjon radikalt. 

Problemet er her grensen som tankefigur eller det jeg har kalt trope.133 Og nettopp fordi 

grensen, i Løvlies utforming, bærer i seg, eller bæres av, og blir gitt mening gjennom tanken 

om vekslingen. En metaforisk trope, som grensen, som kan bære i seg et system av (ut-) 

veksling preges alltid av en viss økonomi. Dette blir klarere med et nytt sitat. Løvlie skriver:  

                                              

132 Jacques Derrida, som Løvlies tekst henvender seg til og finner filosofisk støtte hos, har selv utviklet noe som ligner en 
teori om grensen, en grenseteori. Det skjer i teksten La loi du genre [The Law of Genre] (1992 [1980]). Et av de viktigste 
poengene i denne teksten er at grenser aldri holder seg til en enkel, isolérbar linje. Grensen splittes kontinuerlig. Den 
multipliseres, flommer over, foldes eller innbrettes i flere overlappinger og soner. Grensen er med andre ord alltid en 
bevegende mangfoldighet. Derrida lanserer i denne teksten det han kaller ”participation without belonging/membership” 
(ibid: 227, 228). Dette er et uttrykk for hvordan det er mulig å finne i grensens innfolding et sted, eller kanskje et ikke-sted, 
der det er mulig å stå uten at det er mulig å finne ut om en står på den ene siden av grensen eller på den andre. Sentralt i 
denne teksten er også ”the law of overflowing, of excess” (ibid: 228).   
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”Wilhelm von Humboldt slo i sin tid fast at humanitet skapes ved å knytte selvet til verden i den mest 

allmenne, livligste og frieste vekslevirkning. Han uttrykte dermed prinsippet for den liberale tyske 

danningskulturen. […] Overgangen fra kraft til kyborg radikaliserer Humboldts innsikt om danning som 

vekselvirkning eller interaksjon. Kyborgen transformerer Humboldts opprinnelige innsikt om danning som 

vekselvirkning via Deweys ide om danning som interaksjon til en teknokulturell kontekst, nå med grensesnittet 

som danningens begrep og utfordring” (ibid: 354). 

Det ble ovenfor antydet at Humboldts danningsbegrep støtter seg på en økonomisk trope, og 

dette sitat tydeliggjør hvordan Løvlie gjør seg avhengig av det samme. Noe han skriver like 

ut: ”Ved å skape nye grensesnitt, bidrar de interaktive mediene til å fremme den klassiske 

danningens fremste mål […]” (ibid: 355), bare nå skjer det innenfor ett annet tankeregister 

(ibid: 347).  

Det kan muligens se ut til jeg her har glemt transformasjonen som danningens uttrykk. 

Transformasjon er nettopp det som ikke skulle kunne skjematiserer innenfor en tanke om 

oikonomia, (ut-)veksling eller ekvivalens. Transformasjonen skulle være det som unndrar 

seg forestillingen om likevekt og utjevning. Misforholdet oppstår derimot når 

transformasjonen er bygd på nettopp forestillingen om selvets forhold til verden i en form 

for utveksling, og denne ligger forut for transformasjonens uttrykk. Det er bare slik den kan 

(re-)presenteres.   

Ved stadig å iverksette den tyske idealismen og dens danningsbegrep klarer ikke Løvlies 

tekst å komme ut over dennes skjema for å tenke danning. Den ender i siste instans opp med 

å basere sine nyskrivinger på en trope som ikke lar seg overkomme. Fordi den tyske liberale 

danningskulturen er basert på en matematisk-økonomisk tankefigur, en figur den selv ikke 

klarer å se, men likevel betinges av. Eller med Jean-Luc Nancy og Philippe Lacoue-

Labarthe: ”the mathematical ideal that idealism continually ignores – and yet depends on” 

(1988 [1978]: 126 – 127). 

Den rekonstruksjonen av danningsbegrepet Løvlies tekster skriver frem er på mange på 

mange måter overbevisende sterke i sin presise mangefaseterthet. Slik jeg leser dem blir 

likevel spørsmålet om ikke Løvlies tekst tilbyr et for begrenset danningsbegrep? Et 

                                                                                                                                            

133 Løvlie er ikke alene om å finne filosofiske og teoretiske ressurser til en teori om grensen i Derridas tekster. 
Litteraturviteren Johan Schimanski (2001) bruker Derridas begrep om øyeblikket og folden for å lese frem grensefigurer og 
grenseerfaringer i litterære tekster. 
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danningsbegrep som er altfor mye preget av å måtte tenkes og skrives innenfor det muliges 

horisont? Fordelen med de presise beskrivelser Løvlies tekst gjør er den kraften de oppnår. 

De oppleves som nære å lese, og nærhet, som vi har sett, overbeviser. Tekstene makter 

dermed å overskride mange etablerte skiller innenfor den pedagogiske diskursen. Til tross 

for den filosofiske innrammingen leser jeg dem derfor ikke som fjerne fra utdanningsfeltets 

praksis.    

I neste kapittel vil jeg videreføre lesningen av Løvlies artikkel Teknokulturell danning. Jeg 

vil der videreutvikle tematikken fra dette kapittelet, samtidig som jeg innfører noen nye 

problemstillinger og utvidelser. 
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8. Løvlies tekstlige økonomier II 

 

”And why for that matter should one rush into answering a topological question?” (Derrida, 1982b: 

34)134

Jeg har i forrige kapittel markert hvordan begrepet om grensen og (ut-)vekslingen alltid står i 

fare for å bli fanget inn av, og / eller betinget av og underlagt en økonomisk grunntrope. 

Poenget er her ett annet: Jeg vil vise hvordan Løvlies tekster risikerer en ontologisering av 

danningstenkningen - gjennom kyborgen - på en måte som kan legge begrensninger for å 

tenke fremtid. I fortsettelsen vil det derfor dreie seg om ontologi, kantiansk kritikk og 

fremtiden som skal komme. Men jeg vil også fortsatt vise frem hvordan Løvlies 

danningstenkning i disse to tekstene er rammet inn av en begrenset økonomi. 

Jeg tar først et steg frem og inn i Løvlies tekst Teknokulturell danning (2003), for deretter å 

fortsette lesningen med Derrida.  

Lars Løvlie skriver: 

”Dekonstruksjonen hører til den teknokulturelle danningsdiskurs, men bør ikke forveksles med det hippe 

teknospråket som slo igjennom som litterær sjanger på 90-tallet. Dekonstruksjon betyr i teknokulturell 

sammenheng kritikk i kantiansk betydning: kritikk av grunnlaget for den idealistisk informerte teknologi- og 

retorikkkritikk. Det første steget i denne kritikken har vært å introdusere grensesnittet som danningens 

grunntopos, og kyborgen som metafor for danningens subjekt. Dette subjektet er ikke det autonome ego til 

Kant, men snarere den anerkjente personen til Hegel” (2003: 360 - 361). 

Jeg leser dette sitatet som Teknokulturell dannings egenprogrammering, som dens poetikk 

eller poetologiske omdreiningspunkt. Teknokulturell danning utsier her sitt tema, hva den vil 

og hvor den vil. Løvlies tekst reflekterer sitt eget prosjekt eksplisitt, gir frem sine tema. Her 

samles teksten, som danningsdiskurs eller del av en danningsdiskurs, rundt sine viktigste 

tema: Dekonstruksjon, idealismens teknologifrykt, topologien, kyborgen og det desentrerte 

                                              

134 Derrida, J. (1982b): Denne setningen fortsetter innenfor paranteser med ”(what is the place of women)?” Og neste 
setningen lyder: ”Or an economical question (becomes it all comes back to the oikos as home, maison, chez-soi, […], the 
law of the proper place, etc, in the preoccupation with a womans place)?” Det er ikke meningen å drive en kjønnsinspirert 
kritikk her, men det er heller ikke vanskelig å se for seg verdien av disse utsagnene innenfor min ramme. Det er bare å bytte 
ut noen ord, noen navngivinger, så fungerer kritikken på samme vis og med samme styrke.   
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subjekt. Dekonstruksjon, som Løvlie tidligere (in-)direkte henvendte seg til ved å knytte 

ideen om grensen til Derridas ide om différance utsies og gis posisjon. En posisjon som ikke 

defineres positivt, men som negasjon, eller negativt i forhold til andre etablerte 

teknokulturelle genre. Oppgjøret med Skjervheim og den idealistiske tradisjonens 

teknologifiendtlighet gis en kritisk-filosofisk ramme, når dekonstruksjon rettes som 

grunnlagskritikk av idealismefundert kritikk. Tenkningen om topos, kyborgen og det 

historiske, desentrerte subjekt blir gitt tradisjon, gjennom avskjeden med det kantianske 

subjekt til fordel for det hegelianske. Disse setningslinjene blir slik navet (symbolsk nok 

plassert nærmest i tekstens midte, det vil si som side 11 - 12 av i alt 22 sider) som driver 

Løvlies analyse videre. Det er dette det hele dreier seg om. For Løvlie skriver videre, etter en 

stopp ved Hannah Arendt: ”I fortsettelsen vil det tradisjonelle danningssubjektet 

dekonstrueres gjennom noen vignetter” (ibid: 361). Løvlie følger i denne teksten sin egen 

ide, slik jeg presenterte den i oppgavens innledning, konsekvent videre når han skriver frem 

ulike sannhetssøkende vignetter og eksempler som, eller i avstand til, den Skjervheimske 

subjektsfilosofiens krav til argumentativ fremsigelsesstil.  

Jeg begynner med kyborgen, som Løvlies tekst presiserer ikke løser danningsgåten, men 

som heller reiser spørsmålet på en ny måte (ibid: 369). Teksten henvender seg her til Donna 

Haraway og hennes A Manifesto for Cyborgs og henter derfra ideen om kyborgen både som 

”sosial realitet og fiksjon” (ibid: 352). Det er altså i dette utsagnets bruk av kyborgen som 

metafor, ide, forestilling og begrep, i dette utsagnet, innebygd en dobbelhet og en 

tvetydighet. Kyborgen er virkelig for oss som mennesker i verden, eller kanskje heller vi er 

virkelige (som) kyborger i verden. Samtidig er kyborgen uttrykk for noe ikke-sant, noe 

oppdiktet eller drømt, altså noe som (vi) ikke er i verden. Nedslagsområdet eller 

bruksområdet ved iverksettingen av begrepet om kyborgen utvides ytterliggere når den blir 

gitt status som metafor. Den er metaforen for ”det symbiotiske forholdet mellom menneske 

og maskin” (ibid: 352). En invitasjon til å oppheve menneske og maskin som motsetninger, 

og i stedet innsette kyborgen som uttrykk for grensesnittet mellom menneske og maskin. 

Dette grensesnittet eksemplifiserer Løvlies tekst med unges bruk av mobiltelefon.135 

                                              

135 For å knytte en kommentar til akkurat dette kan vi konferere Derridas lesning av Joyce. Der er nettopp telefonen sentral: 
”Before the act or the word, the telephone. In the beginning was the telephone” (Derrida, 1992c: 270). Selv om Derridas 
poeng muligens her kan sies å være mer litterært enn filosofisk – om et slikt skille finnes? – tror jeg det i en annen(s) 
lesning vil kunne bidra til en videreutvikling av Løvlies tekst. Som en konkret form for understrekning av henvendelsen og 
dekonstruksjonens affirmative side. Dekonstruksjonens svar som ja.    
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Grensesnittet som abstrakt størrelse blir slik reelt trukket ned på jorden, det blir ”møtesteder 

i verden” (ibid: 353). Teksten kan nå presentere grensesnittet som stedslogikk, som topologi 

”basert på det vi kommuniserer om” (ibid: 353). Grensesnittet uttrykker med dette en 

dobbelhet ved både å omfatte kommunikasjonsformer og kommunikasjonsinnhold.  

Etter nå å ha presentert begrepet om kyborgen knyttes dette til danningens sentrale 

dynamikk, overgang og transformasjon. En dynamikk som, etter introduksjonen av grensen, 

radikaliseres i sin grunnform: transformasjon er blitt hypertransformasjon. Den finner sted 

på nettet, via telefoner og i situasjoner hvor de ulike medier opptrer synkront. Løvlie tekst 

oppsummerer og konkluderer med følgende: 

”Hypertransformasjonen viser seg i disse dialogene (topos), som er sterkt ’poetiske’ eller skapende, nettopp 

fordi de er ubestandige og flyktige. Det er likevel ikke snakk om å miste seg selv i denne samtalen; det er 

snarere et spørsmål om hele tiden å gjenvinne seg selv i forhold til andre” (ibid: 354).  

Og så det jeg er ute etter: ”De unge er kyborger. De lever i grensesnittet[…]” (ibid: 354, min 

kursivering). Dette står som oppfølging til: ”Vi er alle kyborger […]” (ibid: 352).  

Kyborgen, som ide, forestilling, begrep, bærer i seg en tvetydighet slik jeg har lest det frem i 

Lars Løvlies tekst. Allikevel er de unge, og vi alle, kyborger.136 Men jeg tror ikke Løvlie i 

teksten mener de unge, eller vi alle, er en fiksjon. Vi er ikke en fantasmagori. Jeg tror heller 

ikke de unge, og vi alle, er en metafor, det ville være å endre tingenes orden fundamentalt. 

Noe jeg ikke tror Løvlies tekst er ute etter når den presiserer sammenhengen mellom 

”kyborgen og det klassiske kravet om danning til humanitet” (ibid: 354). Dette kan leses 

som uttrykk for en vilje til, for å si det med Luhman, å avparadoksere paradokset (Luhman, 

2000). Jeg tror likevel Løvlies tekst her, kanskje mot sin egen vilje, i dekonstruksjonen av 

det kantianske fornuftssubjektet, innsetter kyborgen som de unge og vår alles væren-i-

verden. Kyborgen får i Løvlies tekst, som hos Donna Haraway, ontologisk status som 

værensform (Røssak, 2005).137 Derrida minner oss om denne faren når han skriver: 

                                              

136 Vil bare peke på at kyborg er et substantiv i hankjønn. Når jeg prøvde å skrive ei kyborg fikk jeg opp følgende melding 
på pc-en: ”Kontroller ordformen ei. Hvis en artikkel eller et pronomen, her ei, står til et substantiv i hankjønn, bør også 
artikkelen eller pronomenet bøyes i hankjønn.” Dette kan selvfølgelig være uvesentlig, men Løvlies tekst burde i alle 
tilfeller kommentert dette. Jeg mener det kan være uheldig, tatt i betraktning den plass teoretiseringen om kyborgen gis, å la 
dette stå ureflektert.  

137 Å ville tilby flere former for væren-i-verden enn de historisk tilgjengelige er i og for seg et prisverdig prosjekt. Dette har 
vært en trend innen post-strukturalistisk teori en stund, kanskje tydeligst formulert av feministiske og post-koloniale 
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 ”[…] one risks ceaselessly confirming, consolidating, relifting (relever), at an always more certain depth, that 

which one allegedly deconstructs. The process of making explicit, moving towards an opening, risks sinking 

into the autism of the closure” (1982 [1972]d: 135). 

Jeg mener ikke Løvlies tekst gjeninnsetter det kantianske subjekt, men jeg tror den kan sies å 

sette kyborgen i dets sted. Igjen: de unge er kyborger. Vi er alle kyborger. ”To 

predikatsetninger med subjektet som subjekt,” for å sitere Derrida (2002 [1997]: 75).138 

Bestemmelsen av de unge som kyborger blir her, gjennom er’et som kopula gitt semantisk 

stabilitet (Derrida, 2005 [2003]: 52; 1976 [1967]: 30ff; 1982 [1972]f: 173 - 206). Vi 

bestemmes, kalkuleres eller så å si forutsees som kyborg, når ’vi alle’ eller ’de unge’ settes 

som likt med oss selv som kyborg. Dette til tross for Løvlies påpekning av at det hegelianske 

subjekt ikke er gitt som likt seg selv. Uansett om kyborgen som subjekt er flyktig, er det bare 

bestemmelsen av det flyktiges værensform. Vi og de unge blir navngitt kyborg. Det er det vi 

er, det er vårt navn og det er vår bestemmelse. Her og nå, satt på begrep. Uten noen 

ontologiske suspenderinger, eller selvutslettende skrift innskrives vi alle som kyborg. En ide 

ville være å sette det opp slik. De unge: kyborg. De to prikkene, som utgjør et kolon, avsetter 

den umiddelbare nærværsformen. 

Lars Løvlie oppretter og opererer her tekstlig med et skjema på formen S er P med 

likhetsbetegnelsen er som uttrykk for en likhet. Det er en form for likevekt mellom vår 

væren-i-verden og kyborgen når vi alltid er koplet opp til verden elektronisk på forskjellig 

vis (Løvlie, 2003: 352). Uten å trekke det for langt tror jeg vi kan si at det i denne teksten 

skjer en utjevning mellom mennesket og kyborgen og grensesnittet (altså 

danningstriangelet). Nettopp fordi vår væren bestemt som kyborg settes som nærvær i en 

nåtidsform, skriver Løvlies tekst seg inn i en begrenset og begrensende økonomi. Om vi nå 

legger til stedslogikken, topologien, som grensesnittet invitere oss til å tenke og holder fast 

min lesning om kyborgen som værensform, kan vi sitere Derrida:  

”Med ontopologi forstår vi en aksiomatikk som på uadskillelig vis knytter den nærværende væren (on) til 

situeringen, en stabil og presentabel bestemmelse av en lokalitet (territoriets topos og jorden, byen, kroppen 

generelt)” (Derrida, 1996 [1993]: 105). 

                                                                                                                                            

teoretikere (Butler 1999, Felman 2002 [1993], Spivak 1999). Innenfor den rammen jeg her diskuterer stiller det seg derimot 
annerledes.  
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Topologiens stadige mulighet for fall til, eller inn i, ontologien blir her tydelig. Og for 

Derrida er ontologien en besvergelse, eller om man vil en bønnfallelse, en tryllekunst (Ibid: 

184). Løvlies begrep om grensen og grensesnittet kan på denne måten ikke sies å finne noen 

ressurser å trekke på når han ønsker å hente begrepsmessig tyngde ved å legge grensen som 

différance. Som vi har sett er grensen knyttet til stedet og kyborgen på sammenflettet, intimt 

vis. Dette medfører det økonomisk-matematisk begrepsapparat Derridas différance motsetter 

seg, nettopp fordi den ”forpurrer alle regnestykker” (Ibid: 159). Différance går ikke opp, 

allikevel må man regne med den.   

I artikkelen Education for Deliberative Democracy er Løvlie mer eksplisitt vedrørende de 

ulike topoi og deres status. Her knyttes de tett til Karl Jaspers begrep om ”limit situations,” 

Martin Heideggers ”existensials” og Knud E. Løgstrups ”spontaneous life expressions.” 

Løvlie presiserer i denne teksten hvordan ulike eksistensielle situasjoner for disse tenkerne 

har ontologisk status, en status han utdyper ved å legge alle livets sider under tenkningen om 

topos.139 Det atopiske fravristes med dette all mening og betydning (Derrida, 1996 [1993]: 

158). Det eller den som ikke hører til et sted, det eller den som ikke er i verden som 

nærværende, det eller den vi ennå eller aldri vil kunne tenke, det eller den som muligvis for 

alltid vil unndra seg å bli satt på begrep, det eller den som gjenstår å gjøre og tenke, kan ikke 

på innsiden av Løvlies tekstuelle skjema fremstilles med verdi. Som noe verdifullt.      

Jeg stopper litt her og tar med meg disse problemstillingene videre, samtidig som jeg henter 

opp tema fra det jeg har kalt Teknokulturell dannings poetikk.   

                                                                                                                                            

138 Dette skrives her inn i drøftelsen av substitusjonens logikk, og reiser på den måten det sentrale spørsmålet om 
singularitet. 

139 Løvlies tekst kan sies å ville det samme innenfor et pedagogisk filosofisk register, som den finske poeten Pennti 
Saarikoski vil i sin diktning når han skriver: ”Jeg snakker ikke om verden og dens steder // men om stedene og deres 
verden” (Saarikoski, i: Wold, 2006: 1). 
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8.1 á venir og Løvlies dekonstruksjon som Kantiansk kritikk 

”Yes, in as much as I show the interiority of exteriority, which amounts to annuling the ethical qualification 

and to thinking of writing beyond good and evil; yes above all, in as much as we designate the impossibility of 

formulating the movement of supplementarity within the classical logos, within the logic of identity, within 

ontology, within the opposition of presence and absence, positive and negative, and even within dialectics, if at 

least one determines it, as spiritualistic or materialistic metaphysics has always done, within the horizon of 

presence and reappropriation” (Derrida, 1976 [1967]: 314).   

Gjennom hele sitt forfatterskap vender Derrida tilbake til tenkningen om det radikale, 

aporetiske kanskje, om the to-come, om det som gjen/står, om den/det andre som skal 

ankomme og allerede er her: ”the unpredictability, the ’perhaps,’ the ’what if’ of the event, 

the coming…of the other in general, his or her in its arrival” (Derrida, 2002: 278).                   

Fra Writing and Difference og dens spørren etter ”a history of writing whose philosophy is 

always to come” (2002 [1967]: 13), til The Gift of Death og dens diktat ”tout autre est tout 

autre” (1995 [1992]: 82) 140 og videre til ”et visst ansvar, hinsides alt levende nærvær,[…] 

[et] ansvar overfor åndene til de som ennå ikke er født,” slik vi finner det i Marx spøkelser 

(1996 [1993]: 22), preger denne a-økonomiske tenkningen Derridas tekster. Denne 

tenkningen om det kanskje skjer og tar form i forhold til, og den skjer og tar form som en 

av/venting av det som er nytt, annet eller kanskje heller, av det som er det andre i forhold til 

den verden vi bebor. 141 Og som derfor gjenstår å komme. 

Dette kommende er en av nøklene til Derridas dekonstruktive tekster, som skiller mellom to 

typer framtid: ’fremtid’ [futur / l’avenir], og ’det som skal komme’ [á venir]. Den første er 

den fysiske, faktiske fremtiden, for en stor del forutsigbar og beregnelig. Vi vet eksamen 

også til neste år kommer før sommerferien og at en ny utdanningsminister ønsker å skrive ny 

læreplan. Den andre typen er, som antydet tidligere, en fremtidig kommen av noe 

upredikerbart. Av noe i emning utenfor vår kunnskapshorisont. Det som skal komme og 

                                              

140 ”tout autre est tout autre” oversetter til ’den andre, det er den helt andre.’ Dette er en setningsformulering Derrida har 
felles med Maurice Blanchot (1996: 110). 

141 Derrida skriver: “I would like to speak of another ’community’ (   ), of another being-together than this one here, of 
another gathering-together of singularities, of another friendship [  ]” (Derrida, 1995 [1993]): 46). Jeg finner den 
utfordringen Derridas tekst her skisserer som pedagogisk filosofisk inspirerende og utfordrende. På ett plan er det vel dette 
Løvlies tekst strekker seg etter, og til en viss grad innfrir. Problematikken knyttes i Derridas tekst og i min lesning av 
Løvlies tekst til hvordan skrive dette frem uten å beskrive den fremtiden som kan komme og kommer som noe annet en 
projeksjonen av samtiden. Det vil si, hvordan klare å tenke fremtiden som fremtid? I min lesning reflekterer ikke Løvlies 
tekst dette sterkt nok.  
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kommer til oss fra fremtiden. En fremtidig kommen av noe som ikke kan beregnes, 

kalkuleres eller predikeres, men som alltid og overalt må kjempes for gjennom en kritikk av 

det som fremstår som, gir seg ut for allerede å være, det som skal komme, i nåtid; demokrati, 

ansvarlighet, rettferdighet.   

Jeg mener denne tenkningen, så tydelig å lese i Derridas tekster, rammer inn tekstenes 

tenkning som et forsvar mot å lukke tenkningen om det som er. Tekstene presenterer derimot 

kontinuerlig fremtidsrettede fordringer. Derridas tekster fremstår slik som forsvarere av det 

kommende som fortsatt gjenstår å komme, selv ”with no compass to orient us” (Derrida, 

2005 [2003): xiii). Utfordringen ligger i å tenke hendelser vi ikke kan forutse, hendelser 

utenfor og uten horisont, den/det andres singulære komming. Tenkningen er på den måten 

svak i sin kraft, den har liten styrke fordi den ikke søker å gi det som er (Derrida, 2001 

[1997]: 83 - 83). Men det er denne svakheten eller dette preget av å være liten som åpner 

opp for det ubetingede i det kanskje, i det eller den som kommer: ”It is indeed on the side of 

chance, that is, the side of the incalculable perhaps and toward the incalculability of another 

thought of life” (Derrida, 2005 [2003]: 5). Det handler om hva vi kan vite og om hva vi ikke 

kan vite, og om hvordan vi forholder oss til dette, både som nåtid forskutt gjennom 

différance og som fremtid á venir. 

Når Løvlies tekst retter kritikk mot den idealistisk informerte teknologifiendtligheten, som 

del av innsettelsen av ideen om kyborgen og grensesnittet, gjør han det ved å iverksette 

dekonstruksjon som Kantiansk kritikk, det vil si han radikaliserer kritikk i Kantiansk 

forstand som dekonstruksjon. For Kant sikter kritikken mot å avgrense hva som er 

tilstrekkelig for å avgjøre den egentlige essensen av et kunnskapsområde, (her for eksempel 

danning, pedagogikk, pedagogisk filosofi). Denne avgrensningen eller grensesettingen sikter 

ikke primært mot en demarkasjon av et kunnskapsområde, men mot en avgrensning forstått 

som en fremvisning av den rene fornufts indre konstruksjon (Kant, 1998: 654, A 761/B 789). 

Å vise frem fornuftens elementer innebærer kritikk på den måten at det både innebærer å 

trekke opp og vise frem den rene fornufts faculties, og undersøker prosjektet som et hele i 

dets systematiske struktur eller arkitektur (Ibid: 691, A 832/B 860). Det dreier seg om å 

gjøre rede for, eller rede grunnen for, grensene som konstituerer området for sikker 

kunnskap. Løvlies tekst radikaliserer denne formen for kritikk som dekonstruksjon av 

subjektfilosofiens vilje til og tro på sikker kunnskap som grunn(lag) for å kunne avsi dom 
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(sann – falsk, virkelighet – skinn, menneske – maskin, etc.). Nettopp grunnlaget eller 

grunnen avgjørelsen står på og støtter seg mot stilles her under press. 

Men kritikk er, for Kant, å sette avgrensninger i den forstand at den menneskelige fornuft 

oppfattes som en endelig skapning (Heidegger, 1997 [1929]: 18, § 5). Fornuftens endelighet 

definerer for Kant urokkelige grenser, den avgjør grenser som ikke kan endres. Det vi 

betaler, for å holde oss innenfor økonomiens språkterritoria, for den avgjørbare sannhet 

fornuften representerer, er at fornuften, forstått som endelig fornuft, aldri kan nå ut over142 

grensene for det menneskelige subjekts tanke.143 Et subjekt som oppfatter verden gjennom 

en transcendental forestilling, og det er gjennom den transcendentale forestilling objektene i 

verden tilkommer et subjekt allerede bundet opp av tid og rom. 

Martin Heidegger (1997 [1929]) skriver at Kant bringer oss til grensen for selve 

forestillingen om kritikk. Kant reiser dermed et spørsmål han likevel ikke tar opp i sin fulle 

tyngde. Han ”stops short of what is decisive” (ibid: 172). Nemlig spørsmålet om hvem denne 

endelige værende, som må tenke gjennom den transcendentale forestilling, er (ibid). Å stille 

dette spørsmålet, spørsmålet om ’who,’ er grunnleggende for Derridas tenkning.144 Dette 

kommer særlig til uttrykk i filmen DERRIDA (Kofman & Dick, 2002). Hvor han stadig 

vender tilbake til nødvendigheten av å spørre ”a who and a what?”145 Derrida vaker her i 

fortsettelsen av Heideggers Kantkritikk, derfor vender jeg tilbake Heideggers respons til 

Kants ubesvarte spørsmål. Hvem, er i Heideggers vokabular menneske. Og hvem er på 

denne måten Dasein. Svaret er selvfølgelig ikke så lett hos Heidegger, han gjør en mengde 

                                              

142 Formuleringen ’ut over’ er her ikke tilfeldig. Den er ment å henlede på Derridas tenkning om eksess. For et tidlig 
eksempel se for eksempel Ousia and Grammé (1982 [1972]c) hvor tanken om eksess knyttes til nærvær – fravær 
diskusjonen. Eller se Derridas valg av epigraf til Form and Meaning: A Note on the Phenomenology of Language (1982 
[1972]e). Han gjengir der nyplatonikeren Plotin: ”To gar ikhnos tou amorphou morphé” (ibid: 157), (veldig omtrentlig 
oversatt: fordi formen er det formløses spor). Plotins tanke var jo som kjent at væren flommer over, går ut over sine 
grenser. Derridas poeng er her å vise hvordan det i alle epoker kan produseres en forstyrrelse og en eksess som ikke lar seg 
redusere.   

143  Minner om at problematikken her er Løvlies omskriving av kantiansk kritikk til dekonstruksjon, tenkt i forhold til 
grensen som différance. Dette gjelder ikke fornuftssubjektet som sådan, det har Løvlie historisert ved å gå til Hegels tanke 
om den anerkjente person. 

144 For en problematisering av Derridas ståsted i dette henseendet - han stilles blant annet mot et Humboldtsk syn -  se 
Charles Taylor (1992). 

145 Se for eksempel: ”Eating Well; Or the Calculation of the Subject” et intervju med Jean-Luc Nancy (Derrida, 1991). 
Eller for en annen inngang til dette tema, se Derridas problematisering av Heideggers ”apparently absolute and long 
unquestioned privilege of the Fragen” (Derrida, 1989 [1987]: 9). ”the Fragen” er selvfølgelig i denne sammenheng 
spørmålet om væren. Værensspørsmålets forrang insisteres på i Being and Times § 3 (ontologisk) og § 4 (ontisk) 
(Heidegger, 2004 [1926])     
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utgrensninger jeg ikke kan ta opp her, men det er heller ikke poenget. Det jeg har ønsket å 

vise er at Løvlies tekst gjør et viktig grep når den skriver Kant inn som en viktig del av, og 

forutsetning for, Derridas dekonstruktive lesninger.  

Jeg oppfatter avskrivningen Løvlies tekst gjør av den Skjervheimske teknologikritikken 

nettopp å ha sitt utspring i Derridas radikalisering av Kant og hans kritikker gjeldende 

forestillingen om ”laying the ground” (Heidegger, 1997: 9, § 3).146 Derridas tekster viser oss 

nettopp hvordan vi aldri kan overkomme eller sette fast den a prioriske grunnleggingen av 

fornuften. På samme måte som vi aldri endelig kan svare for spørsmålet om hva et menneske 

er, for eksempel som en annen instans for den rene fornuft. Og det er her Løvlies tekst, i min 

lesning, har trådd feil, ved å gi et svar: Han har satt inn ’de unge’ og ’vi alle’ som kyborger. 

Så å si gitt menneskets væren på begrep som kyborg, og på den måten lukket, eller i hvert 

fall begrenset, de åpningene Derridas tekster alltid søker å holde åpne. Eller vise hvordan de 

ikke kan lukkes. Den tenkningen Løvlies tekst skriver frem konvergerer mot det ene, mot det 

som er, mens Derridas tekster aldri slår seg til ro med det som er, og derfor alltid søker 

utover mot det som er annet, det andre. Løvlies tekst tenker topologien(ene), der hvor 

Derridas tekst alltid også vil skrive med det hypertopiske (Derrida, 2004 [1979]: 87). Det 

som samtidig er uten sted og mer enn sted, det stedløse sted.147 Jeg leser Løvlies tekst å 

ligge nær Derridas lesninger, uten å være radikal nok.       

Derridas dekonstruktive lesninger er alltid iverksatt mot ethvert forsøk på å ontologisere 

menneskets bestemmelse. De river opp og vil opphevelsen av skillet mellom det mulige og 

det umulige, og viser frem hvordan vi ikke har noen kriterier for å avgjøre hva som er mulig 

eller ikke mulig. Kanskje nettopp for å vise at mennesket, verden, virkeligheten alltid 

allerede er noe mer. Det eller den kan gjerne være noe annet, vår sammensatthet i verden er 

aldri gitt og kan aldri gis som endelig. Og for å insistere på hvordan: ”Det finnes mer enn én, 

det må finnes mer enn én” (Derrida, 1996 [1993]: 36).  

                                              

146 Det bør for ordens skyld her legges til at dekonstruksjon ikke kan likestilles kritikk i Kantiansk forstand: ”[…] 
deconstruction is neither an analysis nor a critique[…]. No more is it a critique, in a general sense or in Kantian sense” 
(Derrida, 1985: 2). Den kantianske kritikk tror for mye på endelige avgjørelser, bestemmelser, oppløsninger, og bør derfor 
dekonstrueres. Samtidig innrømmer Derrida den Kantianske kritikk som uunnværlig og nødvendig. 

147 Svenska Akademiens ständige sekreterare Horace Engdahl har fortalt om hvordan han i møtet med Jacques Derridas 
tekster ”drogs till det ’atopiska’” (Engdahl, 2006: 2). 
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Jeg skal nå forlate lesningen av Løvlies tekst, og heller skrive frem, vise frem, noen 

eksempel på hvordan Derridas tekster motsetter seg en ensidig ontologi for å tenke noe 

annet, noe andre. I Marx’ spøkelser dekonstruerer Derridas lesning, i den arven fra en viss 

Marx som har pålagt oss et ansvar, ontologiseringen av den økonomisk-politiske diskursen 

som nå tror seg innsatt: 

”Denne herskediskursen antar ofte den jublende maniske og besvergende formen som Freud viste i 

sorgarbeidets såkalte triumferende fase. Besvergelsen gjentas og ritualiseres, den holder av og holder fast ved 

formularer, som all animistisk magi. Den griper til fraser og refrenger. Til en rytme av taktfaste skritt skrikes 

det: Marx er død. kommunismen er død, godt og vel død, med sine håp, sin diskurs, sine teorier og sin praksis, 

leve kapitalismen, leve markedet, leve i all evighet den økonomiske og politiske liberalisme!” (Ibid: 75) 

Det er ontologiseringen av en seirende liberalisme Derridas tekst vil av med her. En 

liberalisme som på mange ulike vis slår fast at menneske er den liberale borger i et vestlig 

demokrati. Det er dette mennesket etter ’historiens slutt’, endelig, er. Derridas 

dekonstruksjon av denne bestemmelsen av mennesket viser at grensene for hva vi kan vite 

finnes i en fremtidighet. En fremtidighet som alltid kanskje kan komme, eller kan skje. 

Denne fremtidigheten som kan komme, som kommer, som alltid er i komming, må aldri 

knipes av.  

Og nettopp et begrep, eller en forestilling, om det som kan hende i fremtiden, og som hender 

her og nå, mangler en forsvarer av det liberale demokrati. Som for eksempel Francis 

Fukuyama. For Fukuyama har den politisk-økonomiske liberalisme seiret. Marxismen er død 

og for lengst under jorden, og det liberale demokrati står virkeliggjort tilbake som eneste 

mulige form for statsorganisering.148 Dette har skjedd, man kan bare se seg rundt, 

argumenterer Fukuyama, og dette er verden slik den faktisk er. Selv om Fukuyama mener 

dette er verden slik den er, gir han også plass til det liberale demokrati som et regulativt 

ideal, transhistorisk i sin form (ibid: 86). Denne dialektikken mellom virkeliggjort 

virkelighet og regulative ideer, som preger store deler den liberale diskurs, blir for begrenset 

og for skjematisk for Derridas etisk-politiske blikk. En slik diskurs stenger for det radikale 

kanskje, for the to-come, for hendelsen og begivenheten: 

                                              

148 En presisering: jeg mener ikke her å legge Løvlies tekster i samme skuff som Fukuyamas, langt derifra. Men det er 
Fukuyamas historieskrivning Derrida bruker stor plass på i teksten. Men en setning fra Løvlies tekst tror jeg ville bli 
vanskelig etter en lesning av Marx’ spøkelser, nemlig setningen: ”Jacques Derrida […] in pursuit of liberal democracy” 
(Løvlie, 2005). Den er i alle tilfeller under press. 
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”En tenkning om hendelsen er ganske vist det man savner mest i denne diskursen. Når vi helt fra begynnelsen 

av har insistert så sterkt på gjenferdets logikk, er det fordi den peker mot en tenkning om hendelsen som 

nødvendigvis overskrider en binær eller dialektisk logikk, den som skiller mellom eller setter opp mot 

hverandre virkelighet (virkelig nærværende, forhåndenværende, empirisk, levende – eller ikke) og idealitet 

(regulativt eller absolutt ikke-nærvær). Denne virkelighetslogikken synes å ha begrenset relevans” (ibid: 87).  

Derridas tekster ønsker å tenke ut over denne grensen for hva som er eller ikke er. Et slikt 

mentalt skjema inngår i en tenkning dominert av en økonomisk trope hvor det som kan bli 

lar seg avlese og kalkuleres, beregnes, i forhold til det som er. Vi kan innenfor et slikt 

skjema på forhånd kalkulerer og forutse hva som kan komme. Den problematiske 

begrensningen er her at vi tenker mot en, mot det samme, og ikke mot det andre. Det som 

ikke lar seg forutse. Innenfor en slik økonomisk trope kan det avgjøres hva som hører til 

hvor, hva som er det egentlige og virkelige. Alt som hører til under ”the law of the home” – 

oikonomia.  

For å komme videre nå og for å vise hvordan den fremtiden som kan/skje skal komme 

prioriteres i Derridas tekster, henvender jeg meg til ett langt og mer poetisk performativt 

tekstutsnitt: 

”Yes, like searchlights without a coast, they sweep across the dark sky, shut down or disappear at regular 

intervals and harbour the invisible in their very light. We no longer even know against what dangers or abysses 

we are forewarned. We avoid one, only to be thrown into one of the others. We no longer even know whether 

these watchmen are guiding us towards another destination, nor even if a destination remains promised or 

determined.  

We wish only to think that we are on the track of an impossible axiomatic which remains to be thought. Now, 

if this axiomatic withdraws, from instant to instant, from one ray of the searchlight to another, from one 

lighthouse to the next (for there are numerous lighthouses, and where there is no longer any home these are no 

longer homes, and this is what is taking place: there are no longer any homes here), this is because darkness is 

falling on the value of value, and hence the very desire for an axiomatic, a consistent, granted or presupposed 

system of values” (Derrida, 1997 [1994]: 81).  

Derrida viser her tydelig sin ømfintlighet ovenfor hvordan det som er noe annet, noe andre, 

det som bare viser seg i et blaff under fyrets lyssveiping, varsler den eller det som kan/skje 

skal komme som noe nytt. Og dette nye som kan/skje kommer, og alltid er her og nå, dette 

andre vi venter, kan vi ikke predikere forut. Dette nye og andre er slik heller ikke med 

nødvendighet gitt som noe godt, skjønt eller rett. Vi kan ikke med sikkerhet vite hva som er 

eller hva som kommer til å være i fremtiden: 
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”The future can only be anticipated in the form of absolute danger. It is that which breaks absolutely with 

constituted normality and can only be proclaimed, presented, as a sort of monstrosity” (Derrida, 1976 [1967]: 

5). 

Når noe er fremtiden, det kanskje eller det andre - á venir - hører det ikke til vårt system av 

kalkulerbar viten, slik det gjør i en tenkning bygd på en økonomisk metaforikk eller trope. 

Det andre er alltid utenfor vår nærværende kunnskapshorisont. Ved å tenke under fremtidens 

blikk, under á venirs navn og under flagget for hva som alltid gjenstår som mulig, søker 

Derrida å avsette grensene som inn- og avgrenser det muliges område: ”deconstruction […] 

thinks only on the level of the impossible and of what is still evoked as unthinkable” 

(Derrida, 1986/1989: 135).  

I forhold til den (a-)logikken jeg leser ut av Derridas tekster får Løvlies tekstuelle 

rekonstruksjoner av danningsbegrepet en utfordring og et problem. Et problem jeg foreløpig 

velger å karakterisere ved å hevde at Lars Løvlies pedagogisk-filosofiske tekster på en og 

samme tid er preget av for mye og for lite virkelighet. For mye og for lite verden.  

Samtidig; det må kanskje være slik? All den tid det vi snakker om – gaven, hendelsen, 

rettferdigheten, fremtiden et cetera – er navn på noe 

”that can only exceed (and must exceed) the order of theoretical determination, of knowledge, certainty, 

judgement, and of statements in the form of ‘this is that,’ in other words, more generally and essentially, the 

order of the present or of presentation” (Derrida, 1993: 20).  

Jeg lar dette sitatet, som skriver sammen utfordringen av nærværet, (re)presentasjons-

problematikk og Derridas overskridende motstandsfigurer, avslutte dette kapittelet uten noen 

videre kommentar. For på samme måte som vi aldri fullt ut kan legitimere vårt lesende 

”point of departure” (Derrida, 1976 [1967]: 162), vi må alltid bare begynne - og begynne 

igjen - kan vi aldri forsvare en avslutning. Avslutningen vil alltid måtte settes vilkårlig.   
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9. Avslutning 

 

”The affirmation of the future to come: this is not a positive thesis. It is nothing other than the affirmation 

itself, the ‘yes,’ insofar as it is the condition of all promises or of all hope, of all awaiting, of all performativity, 

of all opening toward the future, whatever it may be” (Derrida, 1998 [1995]: 68). 

Jeg har i denne avhandlingen lest tekster som bærer Jacques Derridas signatur. Mine 

lesninger av disse tekstene er videre satt på spill innenfor en pedagogisk-filosofisk diskurs. 

Konkret har dette skjedd gjennom å la lesningen av Derridas tekster informere min lesning 

av tekster hvor den pedagogiske filosofen Lars Løvlie skriver rekonstruksjoner av 

danningsbegrepet.     

I første kapittel anførte jeg enighet med Lars Løvlies og Paul Smeyers angivelse av den 

pedagogisk filosofiens oppgave og funksjon. Pedagogisk filosofi skal ikke være en 

oppbyggelig og anvendbar aktivitet. Heller ikke retningsgivende og målrettet. Den skal være 

et strevsomt arbeid på pedagogikkens tekster, et stadig pågående forsøk på å destabilisere 

pedagogikkens begreper, dens idéer. Pedagogisk filosofi skal være en utfordring og en 

utspørring av tankeformer i ferd med å etablere seg. Mot en slik bevissthet har jeg ikke 

ønsket å skrive frem noen svar. Jeg har derimot, gjennom min lesning av Jacques Derridas 

dekonstruktive tekster, intervenert i tekster hvor Lars Løvlie skriver frem rekonstruksjoner 

av danningsbegrepet gjennom å rette kritikk av og spørsmål til dem. Mine tekstlige 

bestrebelser har forhåpentligvis pekt ut over Løvlies tekster. Åpnet opp noen sider ved dem 

for en ny fremtid. Som del av en diskurs som alltid vil streve for å holde åpent spørsmålet 

om ”what education is” (Smeyers, 2005: 8). Min avslutning trekker derfor ingen slutninger. 

Den skriver heller ikke en oppsummering av teksten som helhet. For, som vi har lest, 

forstyrrer Derridas tekster troen på skillet mellom utsigelsesmåte, utsigelsesform, og det 

utsagte. En avsluttende meta-kommentar vil ikke kunne inneha en annen status enn det 

allerede skrevne. Jeg skriver heller: hvem / hva / er / blir Jacques Derrida? Hvilken fremtid 

for Derrida? slik Catherine Malabou spør hvilken fremtid for Hegel? (Malabou, 2005 

[1996]) Hvilken fremtid for Derridas tekster som ressurs for den pedagogiske filosofien? 

Kanskje bare én fremtid for Derrida, én fremtid i et utall varianter? Derridas tekster må 
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leses, utspørres og kritiseres, i dekonstruksjonens navn. Men uten troen på en første lov, en 

bestemt begynnelse. Det finnes ikke noe første, altså ingen begynnelse: 

”Jeg sa jeg enda ikke hadde begynt. Kanskje begynner jeg aldri […]. Likevel har jeg allerede begynt” (Derrida, 

2002 [1994]: 37 – 38).  
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