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CRISTER SKOGLUND

Herder och en skola för bildning
För en tid sedan gick en rektor i Linköping vid namn Carl Fredrik Lutteman till 
storms mot vad han ansåg vara alltför blåögda föreställningar om vad en ny läro-
plan skulle kunna åstadkomma. Skolpolitikerna tycks tro, skriver Lutteman, att 
bara man lyckats utarbeta riktlinjer och väl genomtänkta kursplaner för skolans 
olika läroämnen, och få dem införda, ja då betraktar man reformen som fullbor-
dad – ”varefter inget  mer återstår än att låta lärarna, som blotta verkställare av en 
till de minsta delar utstakad läroplan, sätta maskinen igång.”

 Luttemans tes var att  i stället för att se lärarna som ”verkställare” av en läro-
plan, så måste man se dem som ”skolans konstituerande element”. Alla nya direk-
tiv till trots - vad det till slut kommer an på  när det gäller att göra skolan bättre är 
det klimat som råder ute i klassrummen. Det är vidare lärarna som känner elever-
na, vet vad just hans eller hennes grupp  klarar av och de borde därför ges större, 
istället för som nu mindre, frihet  att själva avgöra hur lärostoffet skall disponeras 
och vilken takt som passar just hans eller hennes klass. Det skulle dock, enligt 
Lutteman, vara en frihet under ansvar och han föreslog t.ex. att den lärare som 
vid läsårets slut hunnit med betydligt mindre än kollegorna måste vara beredd att 
offentligt kunna motivera sina val av arbetstakt, urval av lärostoff e.t.c. Det är 
emellertid ett ansvar lärarna är kapabla att ta och Lutteman är övertygad om att 
om lärarna får större frihet att påverka sin arbetssituation så kommer skolorna att 
på sikt nå bättre resultat.

 Ett problem i sammanhanget, enligt rektor Lutteman, är att de pedagogiska 
arbeten som publicerats i Sverige har fått  en så ensidig slagsida mot skolans yttre 
former, utrustning, läromedel, timfördelning etc. Som motvikt mot detta stela och 
bokhållarmässiga sätt att resonera rekommenderade han att man tog del av den 
pedagogiska debatt som pågått i Tyskland under de senaste decennierna. Särskilt 
en av de tyska debattörerna ansåg han ha visat på en spännande väg ut  ur den 
slentrian och förstelning som skolväsendet hade hamnat i, och han hade därför på 
eget bevåg översatt ett antal av hans texter till svenska. 

 Kommen så här långt, kanske någon reagerar och tycker att  den av Lutteman 
framförda kritiken är orättvis. Om något kännetecknat den senaste läroplans-
kommitténs arbete har det ju varit ambitionen att undvika att  ge detaljanvisningar. 
Inte heller kan man väl beskylla svensk pedagogisk forskning av idag för att en-
bart syssla med skolans yttre former. Någon tycker säkert också att själva tonen 
känns otidsenlig - och visst, rektor Luttemans kritik har vi det här laget ganska 
många år på nacken. 155 år närmare bestämt, eftersom den publicerades i sam-
band med en diskussion om en ny läroplan för läroverket 1838. Den inledande 
frasen ”för en tid sedan...” här ovan måste alltså tas med en viss nypa salt, även 
om 150 år inte är en särskilt lång tid sett i ett idéhistoriskt perspektiv. En stor del 
av den gode linköpingsrektorns kritik upplever åtminstone jag också som ytterst 
relevant än idag. Författarna av det senaste läroplansförslaget kanske inte är lika 



fixerade vid en detaljutformning av timplaner o.dyl. som föregångarna ”i bran-
schen”, men det  är inte utan att det bakom de vackra fraserna om ”lokalt ansvar” 
och ”tro på lärarnas professionalism” tycks finnas en likartad tilltro till yttre ar-
rangemang, manipulation med styrformer, målformuleringar etc. Likaså betraktas 
lärarna nog fortfarande av de flesta skolpolitiker som ”blott  verkställare” av läro-
planen,  omgärdade som de är av en ocean av ”skall-satser”. 

 Luttemans kritiska funderingar är därför i allra högsta grad aktuella, liksom 
den tyske filosof och skoldebattör han ville göra sina kollegor uppmärksam på. 
Denne var nämligen ingen mindre än Johan Gottfried Herder - den moderna bild-
ningstankens upphovsman. Herder hade avlidit 1803, och Lutteman förmodade 
att  en del av hans kollegor säkert skulle tycka att det var föga välbetänkt att låta 
översätta texter som ursprungligen presenterats ”flere decennier tillbaka”. Och 
han fortsätter (med 1838 års stavning bibehållen):

Är då öfversättaren, kunde man anmärka, så obekant med våra nyare 
inhemska Skolskrifter, med våra Comitébetänkanden och Revisionsbe-
rättelser, med våra egna H.H. Ephores i senare åren utgifne Embets-Tal 
och Utlåtanden, att han tror sig här meddela oss något i läro-frågan nytt 
eller mera upplysande än vi redan äga?1

På den retoriska frågan svarar Lutteman nej, men han motiverar sitt tilltag med 
att Herder står för ett helt annorlunda sätt att se på vad som händer i skolan och 
på hur eleven lär sig. Intressant  i sammanhanget är att se hur mycken möda vår 
kollega från förra århundradet tvingas lägga ned på att motivera varför han dristar 
sig att presentera tankegångar som har några år på nacken. Det antyder att  peda-
gogikämnets starka trendkänslighet och fixering vid mode-idéer inte är en ny  fö-
reteelse. Då som nu verkar det ha varit en inte alltför sällsynt föreställning att 
idéer och tankegångar anses bättre ju nyare de är. Som om idéer vore färskvaror 
och ålder - eller kanske rättare avsaknad av ålder - vore ett kvalitetskriterium. 
Underförstått  görs ofta en analogi med utvecklingen inom teknik och naturveten-
skap när man sätter likhetstecken mellan ”nyare” och ”bättre”. Men är det  så sä-
kert att en sådan analogi håller när man kommer in på mer komplexa fenomen 
som förändringar i föreställningar om människans natur, politiska och sociala 
frågeställningar etc? Vore analogin hållbar på exempelvis det politiska området 
skulle det innebära att nazism är en ”bättre” politisk ideologi än både liberalism 
och socialism i kraft av att dess bärande tankegångar formulerats senare. Nu hade 
vår linköpingsrektor inga lika slående exempel att  bemöta invändningen mot idé-
ernas ålder med, men han hävdade med emfas att så länge de problem och fråge-
ställningar som behandlas av Herder inte har blivit lösta på skolans område, så 
länge förtjänar hans synsätt att läsas och diskuteras. 

 De texter Lutteman valt att översätta var en samling ”skoltal” som Herder hål-
lit  i egenskap av eforus vid gymnasiet i Weimar. De hade sammanställts av en 
kollega och utgivits postumt efter Herders död i en volym som gavs namnet 
”Sophron”. I mycket är talen fyllda av tidstypiska tankegångar från slutet av 
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1700-talet, varvade med den speciella form av retorik som brukar blomstra i ex-
amenstal, d.v.s. förnumstiga förmaningar och råd till de elever som skall ”ge sig 
ut i livet” o.dyl. Men rätt som det är tar Herders tal en helt  oväntad vändning, och 
hans fundamentalt annorlunda syn på hur lärande går till - hans bildningstanke - 
blir tydlig mitt i examensretoriken. Inte sällan riktar Herder också uppmärksam-
heten åt ett helt annat håll än brukligt. I stället för de klassiska förmaningarna att 
eleven skall hedra sin skola och sina lärare riktar sig Herder exempelvis till lärar-
na och uppmanar dem att hedra eleverna och visa dem den respekt och den vörd-
nad de förtjänar. Det fordras nämligen enligt Herder att man skapar ett  tillitsfullt 
klimat i skolan och visar varandra ömsesidig respekt för att lärandet skall gå på 
djupet. Det är detta sätt att  betrakta skolan som ”en miljö för lärande”, som Lut-
teman ville intressera sina samtida kollegor för, snarare än att fokusera på didak-
tiska finesser i sättet att ”förmedla kunskaper”. Han beskriver själv skillnaden så 
här:

Med ett ord; för den som önskar lära känna planritningen till en god 
Skola, huru den bör vara uppförd och afskiftad med ett vederbörligt an-
tal mellanväggar, huru inredd och försedd med instrumenter, tabeller och 
läroböcker m.m. i hvilken ordning och på huru många timmar hvarje 
läroämne bör, efter sin fattlighet och relativa vigt, der drifvas etc. etc. - 
för den äger otvifvelaktigt  vår inhemska pædagogiska litteratur ett gans-
ka uppbyggligt och sakrikt innehåll; - men den, som hellre vill se en 
sann skildring af den inre lefvande Skolan, af en Skola, som icke blott är 
läsinrättning, utan anstalt för öfning och uppfostran, af en lärare, sådan 
han bör och icke bör vara, af en method för disciplin och undervisning, 
som, utan att hindra Lärarens fria, egendomliga verksamhet, likväl måste 
till sina grunddrag framträda i hvarje hans åtgärd - den skall icke utan 
tillfredsställelse genomläsa Herders Sophron.2

Behovet av nyttig bildning i en föränderlig tid

Luttemans introduktion av Herder kan också placeras in i ett mer specifikt pole-
miskt sammanhang, nämligen debatten om ”latinväldet”. De som försvarade lati-
nets särställning vid läroverken gjorde det ofta med hänvisning till att det utveck-
lade elevernas förstånd. Men, menar Lutteman, Herder visar i sina tal att  det är 
inte fråga om latin eller inte, utan att  vilket språk som helst kan användas för att 
träna förståndet förutsatt att lärarna lägger upp undervisningen på rätt sätt. Att 
Herder i början av 1800-talet  kunde åberopas som inlägg emot dem som plädera-
de för latinets centrala roll vid läroverken är värt att  notera eftersom man så ofta 
förknippar Herder med ”nyhumanism”, och nyhumanism i sin tur med ”latinväl-
de” och fixering vid klassikerna. Överhuvud taget är begreppet ”nyhumanism” 
problematiskt enligt min mening. Visst ligger det någonting i det så till vida att 
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det finns mycket i den bildningstanke som Herder lanserade som anknyter till 
exempelvis Pico de la Mirandolas tal ”om människans värdighet” liksom till and-
ra renässanshumanister som Erasmus, och visst kunde Herder ibland utgjuta sig i 
panegyriska hyllningar av ”De Gamle” och den grekiska och romerska kulturens 
mästerverk. Men det blir direkt fel om man kopplar ihop en person som Herder 
med latinläroverk och ett ensidigt intresse för humaniora och klassiska studier. 
Tvärtom återkommer Herder ofta till betydelsen av goda kunskaper i naturveten-
skapliga ämnen. I ett av de skoltal som ingick i den samling texter som Lutteman 
översatte, talar Herder exempelvis om vikten av att skolan följer med sin tid och 
att  ämnessammansättningen blir allsidig och modern. Efter att ha betonat vikten 
av att ynglingen - för detta var ju en tid då enbart pojkar tilläts studera - lärde sig 
behärska sitt modersmål, matematik och geometri säger Herder:

Naturvetenskap måste en gosse lära, att han må glädjas af sitt lif, inse 
och rätt bruka naturens välgerningar, och att änteligen en gång så mång-
en vantro och vilfarelse må försvinna, som aldrig gjort menniskan lyck-
lig, och som aldeles icke passar för vår tid. I synnerhet måste äfven de, 
som en gång skola blifva andras lärare, odla dessa vetenskaper för att 
vinna en ren åsigt af tingens rätta bruk. Vår tid vill icke hafva ordlärda, 
utan bildade, nyttiga menniskor; dess behof, en stigande brist, en större 
konkurrenz, en kanske snart tryckande nöd fordra denna bildning till 
mångsidig, practisk, allmän nytta.”3

Att lära sig ”bruka naturens välgerningar”, att bekämpa ”vantro och villfarelse”, 
att  sträva efter ”mångsidig, practisk, allmän nytta” - onekligen är detta typiska 
uttryck som man kan vänta sig att finna hos en upplysningsman. Det är också till 
den tyska upplysningstraditionen man, enligt min mening, måste räkna Herder 
liksom hans efterföljare Wilhelm von Humboldt. Det är nämligen upplysningsti-
dens frågor de brottas med, även om de kanske kom fram till något annorlunda 
svar än många av sina samtida. Nu kanske någon invänder att frågan om man 
skall placera in Herder och Humboldt i ”nyhumanismen” eller ”tysk upplysning” 
är en bagatell som det inte är värt att bråka om, men jag vill dock hävda att den är 
nog så viktig eftersom det ”fack” en tänkare placeras in i påverkar vår förförstå-
else vid läsandet av deras verk.4  Detsamma gäller föreställningar och föreställ-
ningskomplex som ”bildningstanken”. Missar vi att se hur denna tanke växer 
fram inom en ”upplysningsdebatt”, missar vi också dess kärna, men till detta 
skall jag återkomma.

 Efter det ovan citerade avsnittet  om naturkunskapens nytta, fortsätter Herder 
med att visa på betydelsen av att  eleverna studerar historia och geografi m.m. 
Hans tes är att i lugna tider kanske man har haft råd att  låta en rad talanger “slum-
ra”, men nu när tiderna blivit kärvare är det dags att  se till att undervisningsvä-
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sendet ändras så att man når största möjliga nytta på sikt - och största möjliga 
nytta får man bara om man satsar på ett  undervisningsväsende som strävar efter 
elevernas bildning snarare än att slå i dem en massa, vad Herder kallade, “ord-
kunskaper”. Detta att bildningstanken var - och fortfarande är - förknippad med 
en idé om nytta är även det viktigt att komma ihåg. Inte minst eftersom det inte är 
ovanligt att man ställer bildning emot nytta och det  har t.o.m. hänt att man låtit 
frånvaro av nyttomotiv ingå som ett centralt kriterium på bildningsverksamhet.5 
Ett sådant synsätt är enligt  min mening helt  vilseledande. Bildning har alltid be-
traktats som nyttigt av dem som på allvar trott på bildningstanken. Sen är det en 
annan sak att dess motståndare uppfattat det på annat sätt eller att föreställningar 
om vad som är nyttigt växlat över tiden vilket gjort  att vi ibland inte kunnat se 
nyttoaspekten i ett visst resonemang. 

 Det är också viktigt att komma ihåg att bildningstanken formuleras i en pole-
misk situation. När Herder talar om att ”Vår tid vill icke hafva ordlärda, utan bil-
dade, nyttiga menniskor”, så är det uppenbart att han tänker på en viss typ  av för-
härskande skolform som kännetecknas av att man där satsar på ”ordlärdom” i 
stället för ”bildning till mångsidig, practisk, allmän nytta”. Vad han syftar på är 
den traditionella form av undervisning som var helt förhärskande då - och i 
mångt och mycket är det än idag. Det är ett  undervisningsideal som vi kan kalla 
för ett ”traderingsideal”, eftersom dess huvudmål är att tradera en given uppsätt-
ning korrekta lärosatser från en generation till en annan. Att  de var ”korrekta” 
garanterades på Herders tid av att de härrörde från ”auktores” d.v.s. de officiellt 
accepterade auktoriteterna inom ett visst område. Idag talar man hellre om att 
skolan skall förmedla en given uppsättning ”faktakunskaper” och ge kännedom 
om en rad företeelser t.ex. om ”vårt gemensamma kulturarv”. Trots skillnader i 
uttryckssätt är dock tanken bakom densamma, även om vi numer endast läser de 
”auktores” som förväntas garantera ”faktakunskapernas” korrekthet - d.v.s. ve-
tenskapsidkare av olika slag - indirekt förmedlade via speciella läroboksförfatta-
re.

 Detta att ”faktakunskaper”, normer och värderingar tänkes bli förmedlade från 
lärare till elev är det bärande grundantagandet i traderingsidealet. Det pedagogis-
ka förhållningssätt  som är förknippat  med detta sätt att se brukar också kallas 
”förmedlingspedagogik”, men termen ”förmedlingspedagogik” har enligt min 
mening allt  för mycket kommit att förknippas med yttre indikatorer som hur 
mycket läraren talar i relation till eleverna e.t.c. för att vara användbart i detta 
sammanhang. Frågan gäller inte om eleverna under exempelvis en historielektion 
ägnar merparten av sin tid till att lyssna på en berättande lärare eller om de sitter 
och fyller i uppgifter i en arbetsbok. Frågan gäller hur läraren ser på sin roll i 
klassrummet. Är det han eller hon som lär eleverna eller är det eleverna som lär 
sig. I det här fallet kännetecknas traderingsidealet av att det är läraren som be-
traktas som det aktiva subjektet i kunskapsprocessen och den som har huvudan-
svaret för vad eleven blir lärd. Eleverna däremot uppfattas som lata och oansvari-
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ga objekt för inlärning och det gäller att på olika sätt förmå dem att ”ta emot” den 
kunskap man önskar förmedla. För detta har det genom åren utarbetats en rad di-
daktiska knep från den gamla katederföreläsningen över arbetsböcker av ”fyll-i-
rätt-ord” karaktär fram till våra dagars datorbaserade inlärningsprogram. Oavsett 
formen förstås dock med lärande i traderingsidealet  en slags memorering av på-
ståenden, termer eller begrepp, som det anses nödvändigt att eleven känner till. 

 Det var alltså som alternativ till en skolform i vilken man memorerade in en 
mängd termer och påståenden - i högtidligare sammanhang också kallade ”fakta” 
- som Herder formulerade sitt bildningsideal. Därför hör det till historiens ironier 
att  man ibland hör folk använda termen ”bildning” - och särskilt då ”allmänbild-
ning” - om precis den typ av ”ordlärdom” som Herder revolterade emot. Bildning 
har ingenting att göra med besittande av en massa ”frågesports-kunskaper” eller 
liknande. Inte heller går det att formulera någon slags ”bildningsmål” i form av 
en uppsättning ”fakta” som eleverna skall ha memorerat  in innan de lämnar sko-
lan eller dyl. Därför framstår det som smått märkligt att man i samma dokument 
som man högtidligt förklarar att man strävar efter ”en skola för bildning” också 
lanserar en modell för styrning av skolornas verksamhet  i vilken man framstår 
som nästan patologiskt fixerad vid behovet av att uppställa väl definierade mål.

Fyra föreställningar om människans formning

Även om ”bildning” var en fråga om omdaning för vilken man inte kunde defini-
era några på förhand givna mål, så var den för Herder inte heller att  betrakta som 
en helt och hållet  inifråndriven process. För att förstå vad Herder menade måste 
vi sätta in honom i sitt sammanhang och ta upp en intensiv diskussion som i slu-
tet av  1700-talet pågick bland upplysningsmän över hela Europa. Diskussionen 
gällde två problem som var nära förbundna med varandra. Det ena gällde frågan 
“Vad kännetecknar en människa och hur skiljer hon sig från djuren?”. Det andra 
problemet gällde frågan: ”Hur formas en enskild individ så att hon skiljer sig från 
andra individer?” De svar som olika tänkare gav på dessa frågor kom att bli väl-
digt viktiga för hur kommande generationer skulle uppfatta sig själva, och de ut-
gör högst påtagliga inslag även i nutida föreställningar om människans natur. 
Men eftersom föreställningar om människans natur ingår som viktiga element i 
alla pedagogiska teorier, så har svaren också kommit att vara viktiga för den pe-
dagogiska debatten allt sedan dess.

 Att man överhuvudtaget började fråga sig vad som kännetecknade en männi-
ska och hur enskilda människor formades hängde naturligtvis samman med den 
begynnande sekulariseringen bland de “lärde”. Så länge människan självklart 
uppfattades som skapad till Guds avbild, med kunskaper och färdigheter direkt 
givna av Gud, var ju problemet med att  definiera människan inte lika brännande 
som när man måste försöka förklara varför människan är som hon är utan att räk-
na in Guds ingripande i ekvationen. Men det hängde också samman med en an-
nan och viktigare faktor, nämligen det framväxande borgerskapets uppror mot 
adeln och dess privilegier. I takt med att diskrepansen mellan borgerskapets 
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snabbt ökande ekonomiska betydelse och dess inskränkta politiska inflytande 
blev alltmer uppenbar, restes från olika håll krav på ett utjämnande av de politis-
ka rättigheterna och ändrade regler för tillträde till högre ämbeten etc. Därmed 
kom man också att ifrågasätta de teorier om släktskapets roll för formandet av en 
individs karaktär med vilket de olika adelsprivilegierna hade teoretiskt motive-
rats. Vi ser idag ofta adelns anspråk på rätten att inneha vissa ämbeten, rätten att 
slippa skatt etc. som enbart  uttryck för maktanspråk - vilket det naturligtvis också 
var - men därmed glömmer vi lätt  att privilegierna legitimerades av en speciell 
teori. En teori om att arvet, d.v.s. vilken familj man härstammade från, var helt 
avgörande för varför man blev som man blev. Oavsett i vilken miljö eller i vilka 
omständigheter en given människa hamnade, förväntades hon innerst inne alltid 
vara en och densamma. En gång son till en tiggare alltid tiggare. En gång adel 
alltid adel. Visst kunde man förändras på ytan och uppträda mer eller mindre be-
levat, men i djupet av sin personlighet var man ändå alltid en och den samma. 
Denna sin tids sociala determinism, som vi kan kalla föreställningen om den på 
förhand bestämda människan, byggde på en statisk människosyn som skulle 
komma att utmanas från flera håll. 

 Den kanske viktigaste invändningen mot föreställningen om den på förhand 
bestämda människan var den av John Locke 1690 framlagda teorin om att männi-
skan föds som en tom tavla - en tabula rasa. Visserligen hade den formulerats 
som ett stöd för empirismen i polemik mot Descartes och andras teorier om att vi 
kommer till världen med ett  antal medfödda idéer. Men om man accepterar tan-
ken på att vi föds som en ”tabula rasa”, så innebär det  att hur vi kommer att bli 
som vuxna helt beror på vilka intryck vi utsatts för under uppväxten. Locke själv 
gjorde dock vissa reservationer, han antog t.ex. att  vi måste räkna med att vår 
tankeförmåga och vårt sätt att strukturera intrycken är något medfött, men under 
1700-talets lopp kom tabula-rasa föreställningen att spetsas till betydligt - bl.a. av 
Condillac - till en föreställning som vi kan kalla föreställningen om den helt 
formbara människan. 

 Lockes idéer kom att  spela en oerhörd roll under upplysningstiden. Ja, man 
kan till och med hävda att Lockes idéer var själva grundförutsättningen för den 
tilltro till upplysning som gett  epoken sitt namn. De ledde också till att man upp-
täckte “barnet”, eller kanske rättare,  att  vuxensamhället började intressera sig för 
barnen och deras uppväxt på ett helt annat sätt än tidigare. En rad filosofer kom 
att grubbla över uppfostrans betydelse för personlighetens utveckling. Om vissa 
upplysningsfilosofer hyste en väldig tilltro till de positiva effekter man skulle 
kunna uppnå genom en mycket medveten styrning av barnets upplevelser skulle 
en, Rousseau, som bekant inta en motsatt ståndpunkt. Hans bok om Émile kom ut 
1862 när Herder ännu var ung student i Köningsberg och bl.a. hade Kant som lä-
rare. Det är allmänt omvittnat vilket enormt intryck Rousseaus idéer gjorde på 
den store Königbergsfilosofen, och det är inte orimligt att tänka sig att hans lär-
junge smittats av samma entusiasm. I vilket fall som helst kom Herder att senare i 
sitt liv i hög grad sysselsätta sig med Rousseaus tankevärld, och bildningstanken 
kan delvis ses som en reaktion på idéerna i Rousseaus ”Émile, ou de l’éduca-
tion”. 
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 För en skollärarson som Herder, måste det  ligga något särskilt utmanande i 
Rousseaus teser om att  bokkunskap och en skolmässigt organiserad inlärning är 
av ondo. Likaså att  allt  skulle bli så mycket bättre om barnen - eller mer precist 
”gosse-barnen” eftersom Rousseaus principer inte gällde för flickor - fick följa 
sina av samvetets röst styrda impulser och sin nyfikenhet, för att på så sätt suc-
cessivt lära sig det som är viktigt att veta. Denna föreställning som vi kan kalla 
föreställningen om det naturligt självutvecklande subjektet, verkar ha varit 
något som både fascinerat och provocerat Herder och han återkommer då och då 
till det nödvändiga i att barnen får gå i en väl fungerande skola och studera under 
vuxnas ledning, samtidigt som han trodde på det  ”självutvecklande subjektet”. 
För att förstå hur det gick ihop måste vi göra ytterligare en utvikning.

 Frågan om vad som formade en människa och vad som skilde henne från dju-
ren hade lett till ett stort intresse för apor av olika slag. I det “lärda Europa” cir-
kulerade under upplysningstiden en lång rad beskrivningar av försök som gjorts 
med stora apor liksom berättelser om den märkliga “orangutangen”, som skulle 
finnas någonstans i Asien. Ett annat fenomen som upptog mångas intressen var 
vad som hände med barn som växte upp utan kontakt med andra människor bland 
djur i skogen. Vid 1700-talets slut kände man till ett  dussin sådana fall, vilka var 
noggrant beskrivna och som cirkulerade i den tidens motsvarigheter till vad vi 
idag skulle kalla vetenskapliga rapporter. 

 Att man var så intresserade av apor och förvildade barn berodde naturligtvis 
på att  de erbjöd en möjlighet att pröva tabula-rasa föreställningen. Om Lockes 
och hans efterföljares teorier var sanna, så skulle ett barn uppfostrat bland djur 
också bete sig som ett djur, och många av de fallbeskrivningar som cirkulerade 
tydde också på att så var fallet. Däremot gick det inte att få apor att  uppvisa 
mänskliga drag annat än helt rudimentärt. Det tycktes alltså finnas något essensi-
ellt mänskligt, som inget djur kunde erövra, men som samtidigt kunde gå förlorat 
för oss om vi inte utvecklade det. Något som växer fram i, och förutsätter ett 
samspel med andra människor. Dessa iakttagelser, liksom iakttagelser av hur små 
barn tillägnar sig sina första livsnödvändiga kunskaper tycks ha utgjort viktiga 
inspirationskällor för Herder vid hans reflexioner kring lärande och bildning. Ett 
exempel som han exempelvis ofta återkommer till är det lilla barnet som lär sig 
gå. Det är inte utan att man ibland får känslan av att han utvecklat hela sin bild-
ningstanke i samband med att han följt en närstående liten telnings första stapp-
lande steg. Han borde också ha gott om exempel i sin närmaste omgivning efter-
som han blev far för första gången när han var 30 och sedan tillsammans med sin 
hustru Karoline fick ytterligare 7 barn i tät följd.  

 Att gå upprätt  är inget vi människor kan från början till skillnad från de flesta 
däggdjursungar, vilka ofta reser sig upp redan någon timme efter födseln. Männi-
skan måste lära sig  gå, men samtidigt tycks lusten att lära sig gå vara medfödd. 
Vår benstomme och vårt sätt att  hålla huvudet är också skapat för att vi skall gå 
upprätt på två ben. Vi har alltså en inneboende potential  för att gå, men för att 
denna potentiella möjlighet skall realiseras fordras att vi växer upp bland vuxna 
människor. Barn som däremot vuxit upp bland djur förverkligar enligt Herder 
inte sin inneboende potential för att gå upprätt, utan tar sig fram på alla fyra trots 
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att det är väldigt obekvämt för dem. Barnet behöver alltså den vuxne för att ut-
veckla sina möjligheter. Ändå kan man inte säga att de vuxna lär barnet gå. Bar-
net lär sig själv, men de vuxna kan underlätta detta lärande genom att  fungera 
som förebilder, ge stöd och uppmuntran så att barnet litar till sin egen förmåga 
o.s.v. 

 Detta att själv realisera en inneboende potential är själva kärnan i bildnings-
tanken och på samma sätt som vi lär oss gå lär vi oss tänka, utveckla ett gott om-
döme etc.  Vårt förnuft är nämligen inget medfött, eller för att citera Herder själv 
i en svensk översättning från 1815

Antingen måste således förnuftet wara henne medfödt som instinkt, 
hwilket genast  wisar sig wara en motsägelse, eller måste hon som det nu 
sker, komma swag till werlden för att lära förnuft.  Ifrån barndomen lärer 
hon det, och likasom hon bildas till en konstig gång, bildas hon äfwen 
till begrepp, till frihet och mennisko-språk. 6

Att ”bildas till en konstig gång” är alltså Herders uttryck för att lära sig gå. Ordet 
”konstig” i sammanhanget syftar på ett tidigare resonemang om att i jämförelse 
med övriga djurs stadiga gång på fyra ben så framstår människans balanserande 
på två som ”konstigt”, men samtidigt, när hon väl lärt sig behärska konsten, som 
mycket effektivt. När människan föds är hon också oerhört svag och ömtålig. Till 
skillnad mot djuren som helt styrs av sina instinkter har människan enligt Herder 
bara en instinkt och det är lusten att  lära. Däremot har hon en rad potentiella möj-
ligheter - eller för att använda ett mer modernt uttryck - en mängd slumrande re-
surser. Det är också i takt med att dessa resurser väcks till liv som människan blir 
alltmer mänsklig. Eller för att återigen citera Herder själv från ett sammanhang 
där han diskuterade hur vi utvecklar ett sunt etiskt förhållningssätt. 

Vi veta alla, att barndoms- och ungdoms-tiden är den skönaste tid för 
denna moraliska bildning och ombildning, så att det lilla menniskodjuret 
må blifva en menniska, af den lilla sinnenas slaf ett relfecterande, fritt 
handlande väsende.7

Att hjälpa eleverna utvecklas från att  vara sinnenas slav till att bli reflekterande, 
fritt  handlande personer var skolans yttersta mål. Men för att nå detta mål måste 
barnen vistas i en miljö utformad för att  stimulera deras lärande. Rousseaus 
självutvecklande subjekt måste mötas av en ordnad värld och av vuxna som stäl-
ler krav och som genom lämpliga utmaningar inspirerar eleven att  anstränga sig. 
Människan bildar sig själv, men det sker i ett samspel med andra, och om vi, likt 
tidigare anförda exempel skall försöka sammanfatta Herders synsätt på hur en 
människa formas i en fras kan vi kanske kalla den för föreställningen om en in-
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neboende potential som förverkligas i samspel med en uppmuntrande om-
värld. 

 Till skillnad på alla varianter av social determinism bygger Herders bildnings-
tanke på en dynamisk människosyn, men eleven betraktas inte som samma passi-
va objekt som i föreställningen om den helt  formbara människan. I läroprocessen 
är det eleven som är det aktiva subjektet och den som strävar efter att erövra kun-
skap. Men till skillnad från Émile och föreställningen om det naturligt självut-
vecklande subjektet finns det vuxna runt om barnet som ställer krav och kommer 
med utmaningar. I ett  tal hävdar exempelvis Herder att han är en varm föresprå-
kare för disciplin och ordning i skolan, men att en förutsättning för detta är att 
lärarna vinner aktning genom kunskap och klokhet. Att försöka sätta sig i respekt 
genom hårda ord och bestraffningar slår nästan alltid fel. Ofta gör man misstag, 
och sådant glöms inte av de andra eleverna. Läraren får ett  dåligt rykte och blir en 
dålig före bild för sina elever. Den lärare däremot som kan skapa en känsla av 
integritet och respekt både mellan eleverna själva och i relationen lärare - elev 
kan skapa en anda som påverkar eleverna även då han själv inte är närvarande:

Då får läraren fritt aflägsna sig utan att man någonsin skall inom den 
knapt tillslutna dörren få höra några apungars fröjdeskrik: ty i en klass, 
som har känsla för pligt och ära, sitta icke apor utan menniskor. 8

Att diskret ställa sig utanför dörren och lyssna på hur det  låter i klassrummet när 
man inte är närvarande har väl även i nutid mer än en lärare använt som ”själv-
test” för att  se hur man lyckats med en klass. Men resultatet sade nog mer för 
Herder än det gör dagens lärare. Betoning av ”andan” i klassrummet, av attityder 
och inställningar var nämligen mycket centrala i Herders resonemang. Lärarens 
viktigaste funktion verkar för honom ha varit att skapa en speciell atmosfär i den 
skola han eller hon är satt att verka. Det hindrar dock inte att Herder också kunde 
dela ut mer konkreta pedagogisk råd, som att t.ex. aldrig hålla en geografilektion 
utan att ha kartor och planscher framme för eleverna att  relatera det sagda till 
e.t.c. I dagens skolor är väl sådant en självklarhet, men i slutet av 1700-talet var 
det annorlunda. Likaså talar Herder så ofta sig varm för att eleverna måste få öva 
och konkretisera det de arbetar med, att man skulle kunna tro det var han som 
myntade uttrycket ”Learning by doing”. Men övandet och konkretiserandet var 
inget självändamål utan de skulle vara till för att stimulera eleven att växa och 
utvecklas.

 Just liknelser mellan lärande och växande är ofta återkommande i Herders 
tänkande. Den gode läraren liknas vid en bonde som sår, gallrar och sköter sin 
åkerteg. Men lika lite som bonden kan tvinga säden att växa med hjälp  av aldrig 
så fruktansvärda hotelser och bestraffningar lika lite kan läraren få eleverna att 
lära sig något de inte vill lära sig. Däremot kan man skapa så goda betingelser för 
lärandet som möjligt. Till dessa betingelser hör som tidigare nämnts en anda av 
ömsesidig respekt och att läraren på intet sätt, genom att skada elevens självför-
troende berövar det lusten att lära. Rent konkret innebar det t.ex. att Herder ville 
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ändra den då så vanliga offentliga examinationen så att man i fortsättningen inte 
riskerade att eleven gjordes till åtlöje inför andra. Tvärtom borde man göra om 
examensdagen till en dag då barnen fick ”glänsa” och belönas för vad de lärt, inte 
bestraffas för vad de inte lärt. 

Är vi verkligen på väg mot en skola för bildning?

Jag har i ovanstående valt att lägga betoningen på Herders funderingar kring ”en 
skola för bildning”, eftersom han - till skillnad från Wilhelm von Humboldt - i 
första hand sysslade med barns lärande. Alltså samma åldrar som åsyftas i läro-
planskommitténs betänkande ”Skola för bildning”. Humboldts tankegångar är 
minst lika intressanta med sin starka betoning på själv-bildning och sin kantinspi-
rerade tolkning av vetenskapen som en process utan slut. Men dessa reflexioner 
hos Humboldt  rörde primärt de bästa betingelserna för vuxnas - närmare bestämt 
studenters - bildning och de kom också att  ha störst betydelse för universitetens 
utformning. Särskilt då konsekvensen ur antagandet om forskning som en process 
utan slut, nämligen att man vid universiteten skulle ha aktiva forskare som lärare. 
På så sätt kom bildningstanken att leda till det moderna forskningsuniversitetets 
framväxt och naturvetenskapernas snabba utveckling under 1800-talet.9 Herders 
betydelse för de lägre skolorna var väl inte lika påtaglig. Undervisning i dessa 
fortsatte i stort sett helt  utifrån traderingsidealets principer. En del reformpedago-
ger anknöt dock till Herder och många av hans tankegångar känns t.ex. igen hos 
personer som Ellen Key.10 Dock var de då ofta uppblandade med en hel del annat 
stoff. 

 När nu termen ”bildning” genom läroplansförslaget ”skola för bildning” åter-
igen kommit i fokus för den pedagogiska debatten kan man fråga sig om det finns 
något att ta fasta på i de diskussioner i vilket bildningsbegreppet först formulera-
des. Har exempelvis de problem och frågeställningar som Heder brottades med 
nu äntligen blivit lösta på skolans område, eller kan de på samma sätt som på 
1790-talet och 1830-talet tjäna som underlag för reflexioner om ”lärarens fria, 
egendomliga verksamhet” för att citera vår gamle rektor Lutteman?  

 Har problemen blivit lösta, ja då kanske Herders tankar kan få vila i frid och vi 
kan istället  ägna oss åt att  i lugn och ro transferera skolpengar och ”mål- och re-
sultatstyrningsdokument” i unklars och askars skugga. Den som dessutom sätter 
likhetstecken mellan ”nytt” och ”bättre” kan glömma dessa gamla tyskar med sitt 
tal om bildning och värdighet och istället  försjunka i kontemplation över djupet i 
åsikterna hos våra senaste förkunnare på pedagogikens område. Om problemen 
däremot inte kan anses lösta och vi inte automatiskt betraktar den senaste teorin 
som bättre än alla föregångare, då kan det kanske vara värt att ett ögonblick fun-
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dera över vad bildningstanken skulle innebära i dagens svenska skola. Hur kan vi 
exempelvis skapa bästa möjliga betingelser för lärande trots allt större klasser, 
samtidigt som klassrum står låsta och oanvända eftersom kommunen övertalats 
att  införa något slags bisarrt internfaktureringssystem? Går Herders tankar om att 
”hedra eleven” och uppmaning att  sträva efter att skapa en anda av tillit, ömsesi-
dig respekt och värdighet att  förena med den utveckling mot att  betrakta männi-
skor som kunder i stället för som medborgare,  vilken är så påtaglig i dagens 
svenska samhälle? Är det någon mening med att  försöka hjälpa eleverna att ut-
vecklas som ”reflecterande, fritt handlande väsenden” eller är det viktigare att 
lära dem att anpassa sig till nya hårda realiteter och kunna rabbla sina lojalitets-
förklaringar till nya härskare och chefer på minst två främmande språk? 

 Så kan vi hålla på och fråga tills vi kommer till dilemmat varför frågar vi oss 
det här över huvudtaget d.v.s. avser verkligen statsmakterna att försöka skapa en 
”skola för bildning” eller är det bara tomt prat. En slags ”sockerglasyr” pålagd för 
att  medicinens beska kärna skall kunna sväljas lättare. Alternativt ett  lockbete för 
att  dra till sig skoldebattörer och forskare, så att praktikerna skall kunna få arbeta 
i lugn och ro med att göra de verkligt stora förändringarna. Sådana tankar kan 
låta väl konspiratoriska, men det är inte utan att läroplanskommitténs betänkande 
”Skola för bildning” inbjuder till den typen av funderingar genom att  vara så i 
högsta grad förbryllande och motsägelsefullt. 

 I de två inledande kapitlen, vilka handlar om bildning och kunskap  är det ex-
empelvis ingen tvekan om att man verkligen talar om en ”skola för bildning” 
även om ordet ”bildning” aldrig nämns i kunskapskapitlet. Det står också helt 
klart att författarna av denna del av betänkandet med begreppet  ”bildning” avser 
en inifrån driven process för vilken det inte kan definieras några på förhand givna 
mål. Går man emellertid några kapitel längre fram i betänkandet talas det inte 
längre om ”en skola för bildning” utan om en skola där eleverna skall styras mot 
en samling klart angivna mål och förses med nödvändiga kunskaper om ”kultur-
arvet” e.t.c. Här verkar det  inte längre vara Herder, Humboldt och andra bild-
ningsföreträdare som utgjort intellektuella inspirationskällor utan Skinner och 
utbildningsteknologerna med sin råttforskning och sina målstyrningsexperiment. 
Även om vi tar den deklarerade ambitionen om att målet  är att skapa en ”skola 
för bildning” på allvar verkar det uppenbart att  den i så fall tvingas leva under 
samma tak som ”en skola för betingning” - låt  vara att varje skola nu får rätten att 
själva designa formen på själva skinnerboxen. 
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