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8 • Hur vi vet vad vi vet

Den logiska slutledningen består av satser, satserna består 
av ord, orden är symboler för föreställningar. Om därför 
föreställningarna själva, som är grunden till det hela, är 
förvirrade och förhastat abstraherade från verklighetens 
fakta, så kan det inte finnas någon säkerhet i tankeöver 
byggnaden.

FRANCIS BACON

Kon Majros

Universum förändrar sig oavlåtligt. Stjärnorna rör sig ständigt, 
växer, krymper, svalnar, exploderar. Jorden själv är inte oför 
änderlig: berg vittrar ner, floder ändrar sitt lopp, dalar blir 
djupare. Allt liv är en förändringsprocess, genom födelse, växt, 
sönderfall och död. Till och med vad vi brukar kalla »den 
döda materian» — stolar och bord och stenar — är inte så dött 
och oföränderligt, eftersom vi nu vet, att dessa ting sub- 
mikroskopiskt består av virvlande elektroner. Om ett bord 
ser likadant ut idag som för hundra år sedan, så är det inte 
därför att det inte har förändrats, utan därför att förändring 
arna varit alltför små och omärkliga för våra grova sinnes 
organ. För den moderna vetenskapen finns det inte någon fast 
materia. Om materian ser fast ut för oss, är det bara därför 
att dess rörelse är alltför snabb eller alltför liten för att märkas. 
Den är »fast» endast i samma mening, som en snabbt rote 
rande mångfärgad skiva är »vit» eller en snabbt roterande 
snurra »står still». Våra sinnen är så ytterst begränsade, att 
vi ständigt behöver ty oss till instrument som mikroskop, 
teleskop, hastighetsmätare, stetoskop och seismografer för att 
upptäcka och registrera företeelser, som sinnena inte är i stånd 
att uppfatta själva. Det sätt, på vilket vi råkar se och känna 
tingen, är en följd av egendomligheter i vårt nervsystem. Det
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finns »syner» som vi inte kan se, och om man har använt en 
visselpipa med högfrekvent ton för att kalla på sin hund, vet 
man att det också finns »ljud» som vi inte kan höra. Det är 
därför orimligt att inbilla sig, att vi någonsin uppfattar nå 
gonting »som det verkligen är».

Våra sinnen må vara otillräckliga, men de säger oss ändå en 
hel del, om vi tar instrument till hjälp. Upptäckten av mikro 
organismerna med hjälp av mikroskopet har givit oss en viss 
kontroll över bakterierna; vi kan varken höra eller se radio 
vågorna, men vi kan skapa dem och omforma dem för nyttiga 
ändamål. Det mesta av vår erövring av den yttre världen, i 
tekniken, i kemien och i medicinen beror på vår användning 
av mekaniska uppfinningar av ett eller annat slag för att öka 
nervsystemets förmåga. I vårt moderna liv är blotta ögat och 
blotta örat alls inte tillräckliga för att vi skall klara oss i till 
varon. Vi kan inte ens lyda förordningar om fartbegränsning 
eller räkna ut gas- och elektricitetsräkningar utan hjälp av 
mekaniska hjälpmedel för våra observationer.

Men låt oss återvända till förhållandet mellan orden och 
vad de betecknar. Vi antar, att vi har framför oss en ko, som 
heter Majros. Majros är en levande organism, hon förändrar 
sig oupphörligt, tar oupphörligt in föda och luft, ombildar 
det hon tar in, och gör sig åter av med det. Hennes blod cir 
kulerar, hennes nerver sänder impulser. I ett mikroskop ter 
hön sig som en massa bestående av olika sorters små kroppar, 
celler, bakterier; från den moderna fysikens synpunkt ter hon 
sig som en ständig virveldans av elektroner. Vad hon i sin 
helhet är kan vi aldrig veta; och även om vi vid något givet 
tillfälle kunde säga vad hon var, skulle hon i nästa ögonblick 
ha förändrats tillräckligt mycket för att vår beskrivning inte 
längre skulle stämma. Det är omöjligt att säga fullkomligt, vad 
Majros eller någonting annat verkligen är. Majros är inte ett 
oföränderligt »föremål», hon är ett skeende förlcrpp.

Den Majros, som vi har erfarenhet av, är emellertid ytter 
ligare någonting annat. Vi uppfattar endast en liten bråkdel av 
hela Majros: hennes färgteckning, hennes rörelser, hennes kon 
turer, ljuden som hon frambringar, de förnimmelser som hon 
ger upphov till vid behöring. Och beroende på vår tidigare er-



farenhet iakttar vi i henne likheter med vissa andra djur, som 
vi i det förflutna benämnt med ordet »ko».
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Abstraktionsförloppet

Vår erfarenhets »föremål» är alltså inte »tinget i sig», utan 
ett samspel mellan vårt nervsystem — med alla dess ofull 
komligheter — och någonting utanför det. Majros är ensam i 
sitt slag — det finns ingenting i hela universum, som till alla 
delar liknar henne. Men vårt nervsystem klassificerar henne 
som en »ko» genom att automatiskt abstrahera eller utvälja 
från förloppet »Majros» de drag och egenskaper, i vilka hon 
liknar andra djur med liknande storlek, liknande vanor och 
liknande användning för oss människor.

När vi därför säger: »Majros är en ko», så riktar vi bara 
uppmärksamheten på de likheter, som »förloppet Majros» har 
med andra »kor», och bortser ifrån skillnaderna. Vad mera 
är: vi gör ett hopp över en väldig avgrund, ty från det dyna 
miska förloppet »Majros» — en enda virvel av elektriska, ke 
miska och fysiologiska företeelser — hoppar vi över till en täm 
ligen fast och oföränderlig »föreställning», ett »begrepp», 
ett ord: »ko». Läsaren hänvisas till diagrammet på sid. 116, 
» Abstraktionsstegen».

Som diagrammet visar, är det »föremål» vi ser en abstrak 
tion på lägsta nivå, men i alla fall en abstraktion, eftersom 
en del företeelser i den process som är den »verkliga» Majros 
utelämnas. Ordet »Majros» (ko) är den lägsta språkliga ab 
straktionsnivån, som utelämnar ytterligare en del företeelser 
eller kännetecken — t. ex. skillnaden mellan Majros i går och 
Majros i dag, mellan Majros i dag och Majros i morgon — 
och bara väljer ut likheterna. Ordet »ko» väljer i sin tur en 
dast ut likheterna mellan Majros (koi), Stjärna (ko2), Lilja 
(ko3) och så vidare, ooh utelämnar därför ännu mer av Majros. 
Ordet »husdjur» utväljer eller abstraherar endast de drag, 
som Majros har gemensamma med grisar, får, getter, kyck 
lingar och så vidare. Termen »jordbruksfastighets realkapital» 
abstraherar bara de drag, som Majros har gemensamma med
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ABSTRAKTIONSSTEGEN

Läs nedifrån!

VIII. »förmögenhet» VIII. Ordet »förmögenhet» är här använt 
på en mycket hög abstraktionsnivå, där 
nästan alla Majros’ egenskaper är ute 
lämnade.

VII. »ägodel» VII. När Majros omtalas som »ägodel» i all 
mänhet är ännu flera av hennes egenskaper 
utelämnade.

VI. »jordbruks 
fastighets 
realkapital»

VI. När Majros inräknas i »jordbruksfastighets 
realkapital» åsyftas endast de egenskaper, som 
hon har gemensamt med lösöre i övrigt på en 
sådan fastighet.

V. »husdjur* V. När Majros betecknas som »husdjur* avses 
endast de egenskaper hon har gemensamt med 
svin, höns, getter etc.

IV. »ko» IV. Ordet »ko» betecknar de egenskaper vi anger 
såsom utmärkande för kolf ko„ ko,. .. kon. Indi 
viduella egenskaper hos enskilda kor är utelämnade.

III.
»Majros*

III. Ordet »Majros» (ko,) är det namn vi geråt det 
objekt vi upplever på nivå II. Namnet är inte objektet. 
Det betecknar objektet och det anger ingalunda alla 
dess egenskaper.

II. Den ko vi upplever, dvs. det som vårt nervsystem 
utväljer ur den helhet som utgör det förlopp som kon i 
verkligheten utgör. Otaliga händelser i detta förlopp är 
utelämnade.

I. Kon som den ter sig för vetenskapen: en anhopning av atomer, 
elektroner osv. Antalet händelser och egenskaper är på denna nivå 
oändligt. Det rör sig om ett ständigt föränderligt skeende. På denna 
nivå är kon ett förlopp.



lador och ladugårdar, lantbruksredskap, traktorer och annat, 
och är därför på en mycket hög abstraktionsnivå.

Skälet till att vi måste befatta oss med abstraktionsförloppet 
är, att studiet av språk alltför ofta betraktas som en fråga 
om att undersöka sådana saker som uttal, stavning, ordförråd, 
formlära och satsbyggnad. De metoder, som användes i gam 
malmodiga skolor för att undervisa i uppsatsskrivning och 
muntlig framställning, tycks i hög grad vara skuld till den 
utbredda uppfattningen, att bästa sättet att studera ord är 
att rikta uppmärksamheten uteslutande på orden.

Men som vi vet av daglig erfarenhet består språkinlärandet 
inte bara i att lära sig ord. Det är också nödvändigt att för 
binda orden riktigt med de ting och företeelser, som de be 
tecknar.

Så snart vi börjar ta med i räkningen vad språket handlar 
om, måste vi också ta hänsyn till hur det mänskliga nervsyste 
met fungerar. När vi kallar taxen Putte, schäfern Jack, pe- 
kingesem Fifi och vinthunden Tess — djur som skiljer sig 
mycket till storlek, utseende och beteende — vid samma namn 
»hund», har vårt nervsystem tydligen abstraherat vad som är 
gemensamt för dem alla, och tills vidare bortsett ifrån skillna 
derna mellan dem.

Varför vi måste abstrahera

Att abstrahera — utelämna — vissa kännetecken, är en ound 
gänglig praktisk nödvändighet. Låt oss visa detta med ännu 
ett exempel. Antag, att vi bor i en avlägsen by med fyra fa 
miljer, där varje familj har sitt eget hus. A:s hus benämnes 
maga, B:s hus kallas biyo, C:s kata och D:s pelel. Detta är all 
deles tillräckligt för vanliga meddelelsebehov i byn, såvida det 
inte blir fråga om att bygga ett nytt hus, t. ex. en reservbostad. 
Vi kan inte tala om det planerade huset med användande av 
något av de fyra ord som vi har för de fyra redan befintliga 
husen, eftersom vart ooh ett har en alltför speciell betydelse. 
Vi måste finna en allmän, generell, tenn, en term på högre 
abstraktionsnivå, som betyder »något som har vissa känne 
tecken gemensamma med maga, biyo, kata, och pelel, men
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ändå inte är A:s, B:s, C:s eller D:s». Eftersom hela denna 
mening är alldeles för lång och tillkrånglad att säga varje, 
gång, måste vi hitta på en förkortning. Låt oss säga att vi 
väljer ljudserien hus. Ur sådana behov uppkommer orden — 
de är en sorts stenografi, en snabbskrift. Uppfinningen av en 
ny abstraktion är ett stort steg framåt, eftersom den möjliggör 
samtal och diskussion — som i detta fall, inte bara en diskus 
sion om ett nytt hus, utan om alla framtida hus, som vi kan 
tänkas bygga eller se under våra resor eller drömma om i våra 
drömmar.

Nödvändigheten av att abstrahera kan också åskådliggöras 
med vad vi gör när vi räknar eller för att använda ett »finare» 
ord: »kalkylerar». Ordet kalkylera kommer av det latinska 
ordet calculus, som betyder »liten kullersten». »Kalkylera» 
har fått sin nuvarande betydelse bland annat därav, att her 
darna hade för vana att lägga en liten sten i en låda för varje 
får som lämnade fållan, så att de kunde hålla reda på, om 
något får hade försvunnit, genom att plocka en sten ur lådan 
för varje får som kom tillbaka till fållan på kvällen. Det 
svenska ordet »tal» har för övrigt möjligen ett liknande ur 
sprung. Det hör troligen ihop med »att tälja»: man täljde en 
skåra i en träbit för varje föremål man räknade. Hur primitivt 
detta exempel på kalkyl än är, tjänar det att visa, varför mate 
matiken är praktiskt användbar. Varje sten i det nämnda 
exemplet är en abstraktion, som betecknar varje fårs egenskap 
att vara ett — dess »etthet», dess numeriska värde. Och efter 
som vi abstraherar från extensionella företeelser efter klart 
fattade och enahanda grunder, så är stenarnas numeriska vär 
den också (om intet oförutsett inträffar) numeriska värden 
för fåren. Våra x och y och andra matematiska symboler är 
abstraktioner från numeriska abstraktioner, och är sålunda ab 
straktioner på ännu högre nivå. Och de kan användas till 
att förutsäga händelser och till att få arbete gjort, ty efter 
som de är abstraktioner, som gjorts riktigt och efter enahanda 
grunder från utgångspunkter i den extensionella världen, kom 
mer de förhållanden och samband, som symbolerna visar på, 
att också vara verkliga förhållanden och samband i den exten 
sionella världen — återigen såvida intet oförutsett inträffar.
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Om definitioner

Tvärt emot vad folk i allmänhet tror, säger oss definitioner 
inte något om tingen. De beskriver bara människors språk 
vanor; de säger oss alltså, vilka ljudserier människorna fram 
bringar, och under vilka villkor.

Definitioner bör förstås som uttalanden om språket:
Hus. Detta är ett ord som kan utbytas mot följande mera 

klumpiga uttryck, innehållande termer på närmast lägre ab 
straktionsnivå: »Något som har kännetecken, som är gemen 
samma för Svens sommarstuga, Perssons enfamiljshus, fru 
Anderssons pensionat, dr Jonssons villa ...»

Röd. Man abstraherar en egenskap som är gemensam för 
rubiner, rosor, mogna tomater, rått kött och läppstift. Ordet 
»röd» uttrycker denna abstraktion.

Känguru. När en zoolog skulle säga »växtätande däggdjur, 
pungdjur av familjen Macropodidae» säger folk i allmänhet 
»känguru».

Nu må man lägga märke till, att medan de ovan givna de 
finitionerna på »hus» och »röd» pekar neråt på abstraktions- 
stegen (se diagrammet), mot lägre abstraktionsnivåer, så för 
blir definitionen på »känguru» på samma nivå. Detta betyder, 
att vi, när det gäller »hus», skulle kunna gå och se på Svens 
sommarstuga, Perssons enfamiljshus, fru Anderssons pensionat 
och dr Jonssons villa, och på egen hand lista ut, vilka egenska 
per de har gemensamma. På detta sätt kanske vi skulle börja 
förstå, under vilka omständigheter man bör använda ordet 
»hus». Men allt vi får reda på om »känguru» av ovanstående 
är, att när en del människor säger ett, så säger andra männi 
skor ett annat. Om vi således stannar på samma abstraktions 
nivå, när vi ger en definition, så meddelar vi inte någon upp 
lysning, såvida inte läsaren eller lyssnaren är så förtrogen med 
de definierande orden, att han kan stiga neråt på abstraktions- 
stegen på egen hand.

För att spara på utrymme måste ordböcker i många fall utgå 
ifrån att läsaren har en sådan förtrogenhet med språket. Men 
när denna förutsättning inte håller streck, är en definition på 
samma abstraktionsnivå värdelös, för att inte säga förkastlig.

BSBBBOTSttaR
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Vi slår till exempel upp ordet »indifferens» i ett billigt fick- 
lexikon och finner att det definieras med ordet »apati»; vi slår 
så upp »apati» och finner detta definierat med »indifferens».

Ännu värre är emellertid de definitioner, som går uppför 
abstraktionsstegen mot högre abstraktionsnivåer. Det är denna 
sorts definitioner som de flesta av oss brukar ge automatiskt. 
Försök följande experiment med en intet ont anande vän:

— Vad menas med ordet röd?
— Det är en färg.
— Vad är en färg?
— Jaa, det är väl en egenskap som saker och ting har.
— Vad är en egenskap?
— Nej, hör du, vart är det egentligen du vill komma?
Ni har drivit honom upp bland molnen. Han har alldeles 

förlorat orienteringen.
Om vi i stället tar för vana att gå nerför abstraktionsstegen 

mot lägre abstraktionsnivåer, när man frågar oss om ordens 
mening, så går vi inte så lätt vilse i språkliga irrgångar; vi kan 
stå med fotterna på marken; vi vet vad vi talar om. I så fall 
blir svaret ungefär så här:

— Vad menas med ordet röd?
— Jo, nästa gång som du ser en massa bilar stanna vid en 

stor gatukorsning, så se på trafikljuset framför dem. Du kan 
också gå till brandstationen och se efter hur brandbilama är 
målade.

Med andra ord: det slags »tänkande», som vi måste vara 
spänt på vår vakt emot, är det som aldrig lämnar de högre 
språkliga abstraktionsnivåerna, det som aldrig pekar neråt på 
abstraktionsstegen mot de lägre abstraktionsnivåerna och där 
ifrån mot den extensionella världen:

— Vad menar du med demokrati?
— Demokrati är skyddandet av de mänskliga rättigheterna.
— Vad menar du med rättigheter?
— Med rättigheter menar jag de privilegier som Gud ger 

åt oss alla — jag menar människans medfödda, naturliga, inne 
boende rättigheter.

— Som till exempel?
— Till exempel friheten.
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— Vad menar du med frihet?
— Religiös och politisk frihet.
— Och vad betyder då det?
— Religiös och politisk frihet är vad vi har när vi tilläm 

par ett demokratiskt system.
Naturligtvis går det att tala meningsfullt om demokratin 

— men ett sådant exempel som ovanstående visar, hur man 
inte bör gå till väga. Felet med dem som aldrig lämnar de 
högre abstraktionsnivåerna är inte bara, att de inte märker 
skillnaden, när de säger något med mening och när de säger 
något utan mening — de föranleder också en liknande brist 
på urskiljning hos sina åhörare. Eftersom de aldrig kommer 
ner på jorden, far de ofta runt i cirklar av ord, omedvetna om 
att de yttrar meningslösa ljudserier.

Detta innebär emellertid alls inte, att vi aldrig får yttra 
ljud utan extensionell mening. När vi använder handlingsbe- 
stämmande språk, när vi talar om framtiden, när vi yttrar 
ritualspråk eller ägnar oss åt att konversera, fäller vi ofta 
yttranden, som inte kan bekräftas extensionellt. Vi får inte 
glömma, att vår förmåga att dra förnuftiga slutledningar, att 
med fantasins hjälp nå insikt om tingens sammanhang, beror 
på att symbolerna är oberoende av de symboliserade tingen. 
Därför kan vi snabbt gå över från låga till mycket höga ab 
straktionsnivåer (från »konserverade ärter» till »matvaror» till 
»förnödenheter» till »nationalförmögenhet») och kan handskas 
med symbolerna, även om de ting, som symbolerna betecknar, 
inte kan behandlas på samma sätt (»Om alla järnvägsvagnar i 
landet krokades ihop till en enda lång rad, så skulle .. .). Vi 
kan också skapa symboler efter behag, även om de bara be 
tecknar abstraktioner, som gjorts från andra abstraktioner och 
inte betecknar något som helst i den extensionella världen. 
Matematiker leker ofta med symboler, som inte har något 
extensionellt innehåll, blott för att finna ut vad man kan 
göra med dem — detta kallas »ren matematik». Och ren mate 
matik är långtifrån ett onyttigt och onödigt tidsfördriv, ty ma 
tematiska system, som utarbetas utan någon tanke på extensio 
nell tillämpning, visar sig ofta senare verkligen kunna tillämpas 
praktiskt på de mest oväntade sätt. Emellertid vet matema-
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tikema vanligen väd de gör, när de handskas med sina exten- 
sionellt meningslösa symboler. Vi också måste veta vad vi gör.

Inte desto mindre yttrar vi alla (inbegripet matematikerna) 
meningslösa serier av ljud utan att veta det, när vi talar var 
dagslivets språk. Vi har redan sett vilken förvirring detta kan 
leda till. Det viktigaste syftet med abstraktionsstegen, sådan 
som vi framställt den i detta och nästa kapitel, är att göra 
oss medvetna om abstraktionsförloppet.

Misstron mot abstraktioner

Genom att använda abstraktionsstegen kan vi hänföra me 
ningar lika väl som enstaka ord till olika abstraktionsnivåer. 
»Fru Johansson gör goda raggmunkar» kan betraktas som ett 
uttalande på ganska låg abstraktionsnivå även om det natur 
ligtvis utelämnar flera kännetecken, som till exempel: (1) vad 
som menas med »godhet» hos raggmunkar, och (2) de säll 
synta tillfällen, då hennes raggmunkar inte lyckas riktigt så 
bra. »Fru Johansson lagar god mat» är ett påstående, som lig 
ger på högre abstraktionsnivå, ty det täcker inte bara fru 
Johanssons skicklighet i att göra raggmunkar, utan också ste 
kar, omeletter, såser, sallader, raguer och liknande, trots att 
det inte uttryckligen nämner något särskilt, som hon kan 
åstadkomma. »Hälsingborgskorna lagar god mat» är ett på 
stående på ännu högre abstraktionsnivå: det är ett påstående, 
som kan göras (om det över huvud kan göras) på grundval av 
en undersökning av den matlagning, som presteras av ett 
statistiskt godtagbart urval kvinnor i Hälsingborg. »Kokkons 
ten har nått en hög utveckling i Sverige» skulle vara ett ännu 
abstraktare påstående, och om det överhuvud skulle göras, 
måste det grundas inte bara på iakttagelser hos husmödrarna 
i Hälsingborg, Stockholm, Umeå, Karlstad, Göteborg och Em- 
maboda, utan också på iakttagelser rörande kvaliteten på de 
rätter, som serveras på hotell och restauranger, arten av den 
undervisning, som ges i skolkök och hushållsskolor, kvaliteten 
på vad som skrives om kokkonst i svenska böcker och tid 
ningar, och många andra till saken hörande fakta.

Det är beklagligt, ehuru förståeligt, att det i vår tid finns
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en tendens att tala föraktfullt om »blotta abstraktioner». För 
mågan att klättra upp till allt högre abstraktionsnivåer ar 
ett för människan säreget drag; utan denna förmåga vore inga 
av våra filosofiska eller vetenskapliga insikter möjliga. För att 
kunna ha en vetenskaplig kemi måste man kunna tänka på 
»H2O» och för tillfället lämna utan avseende att vatten är 
vått, att is är hård, att dagg bildar glänsande droppar, och 
alla andra, extensionella kännetecken på H2O vid »f örem åls 
nivån». För att kunna ha vetenskapen »etik» måste man vara 
i stånd att tänka ut vad som är gemensamt för ett etiskt 
handlingssätt i olika kulturer och under olika förutsättningar; 
man måste kunna abstrahera vad som är gemensamt för hand 
lingssättet hos en etisk snickare, en etisk politiker, en etisk 
affärsman, en etisk soldat, och vad som är gemensamt föi 
handlingsregler hos buddister, judar, konfucianer och kristna. 
Det abstraktaste tänkandet kan vara det som för med sig den 
största allmänna nyttan. Jesu berömda ord: »Allt vad I viljen, 
att människorna skola göra eder, det skolen I ock göra dem», 
är ur denna synpunkt en lysande generalisering av mera spe 
ciella handlingsbestämmande yttranden — en generalisering på 
en så hög abstraktionsnivå, att den tycks kunna tillämpas på 
alla människor i alla kulturer.

Men abstraktioner på hög nivå får dåligt rykte, därför att 
de så ofta medvetet eller omedvetet används för att förvirra 
och lura folk. Om konkurrerande stormakter sträcker ut sina 
tentakler efter oljefyndigheter, heter det, att man vill »skydda 
småstaternas frihet och oberoende». Om vissa delstater i För 
enta Staterna grundlagstridigt berövar negrerna rösträtten, 
heter det, att man »slår vakt om de enskilda staternas rättig 
heter». Följden av denna lösa och ofta oansvariga användning 
av abstraktioner på hög nivå i offentlig debatt och i mindre 
nogräknad advokatyr blir, att en avsevärd del av allmänheten 
mister förtroendet för alla abstraktioner.

Emellertid visar ju abstraktionsstegen, att allt vi vet är 
abstraktioner. Vad ni vet om stolen, som ni sitter på, är en 
abstraktion ifrån den helhet, som denna stol utgör. När ni 
äter vitt bröd, kan ni inte av smaken bedöma, om det har eller 
inte har blivit »berikat med B-vitamin», som det står på om-
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slagspåsen; ni måste helt enkelt lita på att den företeelse, från 
vilken ordet »B-vitamin» abstraherats, verkligen är till finnan 
des. Vad ni vet om er hustru — även om hon har varit er 
hustru i trettio år — är också en abstraktion. Att misstro alla 
abstraktioner är helt enkelt orimligt.

När man bedömer en abstraktions giltighet, skall man inte 
fråga sig, om den ligger på hög eller låg abstraktionsnivå, utan 
om, den kan hänföras till lägre nivåer. Om man gör ett utta 
lande om »kokkonsten i Sverige», bör man vara i stånd att 
föra påståendet nerför abstraktionsstegen till detaljer om 
svenska restauranger, svensk matlagningsforskning, svensk 
konserveringsindustri och så vidare, ända ned till fru Johans 
son i hennes kök. Om man talar om »medborgerliga rättigheter 
i Wisconsin», bör man veta en del om Förenta Staternas, Wis 
consins och de enskilda kommunernas lagar och förordningar, 
om polisers, ämbetsmäns, domares, lärares, hotellvärdars och 
enskilda människors beteende i Wisconsin, ty dessas hand 
lingar och beslut påverkar det minimum av hygglig behandling 
i domstolar, i det politiska livet och i samhällets dagliga liv, 
som vi kallar »medborgerliga rättigheter». En predikant, en 
professor, en journalist eller en politiker, vars abstraktioner, 
även om de ligger på hög nivå, systematiskt och säkert kan 
föras tillbaka till abstraktioner av lägre nivå, inte bara pratar, 
utan säger någonting.

Abstraktion på fastlåst nivå

En del människor tycks förbli mer eller mindre fastlåsta vid 
en viss nivå på abstraktionsstegen — en del på en mycket låg 
nivå, andra på de mycket höga nivåerna. Vi har till exempel 
det prat som utgöres av »jag sa, och så sa han, och så sa jag, 
och så sa han» och så vidare timma efter timma, med ett av 
slutande »det var just vad jag sa, det».

Andra håller sig ständigt på de högre abstraktionsnivåerna, 
med ringa eller ingen kontakt med de lägre nivåerna. Detta 
språk håller sig hela tiden uppe bland molnen. Jag följde ny 
ligen en kurs i konstteori vid ett stort universitet, där en hel 
termin ägnades åt Konst och Skönhet och de principer som
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ligger till grund härför. Till och med när studenterna bad om 
det, avböjde professorn att nämna de speciella målningar, sym 
fonier, skulpturer eller andra konstföremål, som principerna 
skulle kunna tillämpas på. »Vi intresserar oss för principerna, 
inte för de enskilda fallen», brukade han säga.

Denna fastlåsta abstrahering är alltid tråkig och ointressant, 
vare sig den ligger på låg eller hög nivå. Intressant tal och 
skrift, lika väl som klart tänkande, fordrar ett ständigt sam 
spel mellan högre och lägre abstraktionsnivåer och mellan 
språkliga och icke-språkliga (dvs. »föremåls-») nivåer. I ve 
tenskapen försiggår detta samspel stadigt: hypoteser prövas 
genom iakttagelser, förutsägelser prövas i förhållande till sina 
extensionella resultat.

En god författare uppvisar också detta samspel mellan högre 
ooh lägre abstraktionsnivåer. En »betydande» författare är en 
vars budskap ligger på en hög nivå av allmän tillämplighet, 
när det gäller att öka vår insikt om livet; men åt sina generali 
seringar ger han styrka och övertygande kraft tack vare sin 
förmåga att iaktta och skildra verkliga samhällsförhållanden, 
situationer och sinnestillstånd. En minnesvärd romanfigur, som 
till exempel Sinclair Lewis’ George F. Babbitt, har beskrivande 
giltighet (på låg abstraktionsnivå) som en bild av en individ, 
lika väl som allmän giltighet som bilden av en »typisk» ame 
rikansk affärsman.

En intressant författare, en god talare, en skarp tänkare och 
en väl anpassad människa överhuvud kan arbeta på alla nivåer 
av abstraktionsstegen, kan röra sig snabbt, lätt och elegant 
från lägre till högre eller från högre till lägre — med ett in 
tellekt som rör sig lika vigt och skickligt och behagfullt som 
aporna i ett träd.

Övningsexempel

1. Ordna följande ord efter grad av abstraktion, med början 
så långt ner som möjligt på abstraktionsstegen.

a. Människa, man, Sven Karlsson, svensk, västgöte, snic 
kare.
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b. Frukt, trädgårdsprodukt, äpple, lantbruksprodukt, inter 
nationell handelsvara, exportvara, Sävstaholm.

c. Detaljhandel, vårt varudistributionssystem, P. Olssons 
speceriaffär, affärsvärlden, landets ekonomiska liv, speceri- 
handlarna.

d. Tidning, Dagens Nyheter, daglig tidning, nyhetskällor, 
pressen, tryckt skrift.

2. Ovanstående exempel på abstraktionsförloppet har alla 
(nödvändigtvis) börjat på den språkliga abstraktionsnivån. 
Börja med ett föremål som ni har till hands, en bok, en penna, 
en stol, ett fönster — något som ni kan se, känna eller höra — 
och bygg några abstraktionsstegar med utgångspunkt från 
»föremålsnivån». Ge noga akt på vilka kännetecken ni ute 
lämnar, allt eftersom ni abstraherar.

3. Tillämpa följande termer på företeelser i den extensio- 
nella världen — med andra ord, gå nerför abstraktionsstegen: 
svensk levnadsstandard, skola, den mänskliga naturen, natio 
nens ära, en förolämpning.
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Språket är utan tvekan det viktigaste av alla instrument för 
kontakten människor emellan. Genom språket uttrycker vi våra 
tankar och förhoppningar, vår avsky och vårt gillande. Miss 
förstånd människor emellan — både när det gäller avgörande 
politiska förhandlingar och ett vanligt samtal — uppkommer 
ständigt. Trots detta har man först helt nyligen börjat intressera 
sig för hur språkbruket verkligen fungerar med hjälp av en ny 
vetenskap kallad semantik.
Den japansk-amerikanske forskaren S. I. Ha y a k a w a  ger en 
populär och rolig presentation av vad semantiken är och vill 
åstadkomma. Han visar hur språket ingriper på gott och ont i 
vårt dagliga liv, styr vår livsorientering och formar vår världs 
bild — hur vi är bundna av ordets makt. Han pekar också på 
hur samma ord har helt olika betydelse för olika människor 
och de följder detta kan ha.
Vårt språk och vår värld är inte bara en ovanligt rolig bok - 
det är också en bok som borde läsas av alla för att göra oss 
medvetna om språkets avgörande betydelse för vår tillvaro.
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