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Bildning och skötsamma arbetare 
 

Crister Skoglund 
 
 
En fråga som ofta dyker upp vid sena samtal över ett glas rödvin är om vi formas av arv 
eller miljö - eller kanske bådadera - och i så fall hur? Crister Skoglund, idéhistoriker vid 
Södertörns Högskola gör en historisk exposé över synen på bildning och arbetarrörelsens 
syn på densamma.  
  
Bildningstanken kan föras tillbaka 1700-talet då en gammal samhälls- och människosyn 
utmanas från flera håll. Inte minst John Lockes politisk- och kunskapsteoretiska idéer 
ledde till ett ifrågasättande av många etablerade sanningar. Lockes tes var att varje män-
niska föds som en ”tabula rasa” - ett blankt papper - och förändras allteftersom hon gör 
nya erfarenheter och tar till sig nya kunskaper. Människans karaktär formas enligt Locke 
helt av miljö och uppfostran. Detta stred helt emot den i samtiden dominerande idén att 
människans börd, dvs. arv, i kombination med de gåvor - vår begåvning – som vi fått av 
Gud vid födseln bestämmer vår karaktär.  
 
Lockes tankar innebar att man med genomtänkta metoder borde kunna forma människor 
till vad som helst. En som reagerade starkt mot denna idé var Jean-Jacques Rousseau. I 
sin berömda pedagogiska stridsskrift - Emile – polemiserade han mot vuxnas rätt att forma 
barn som de vill. Istället för att betrakta barnet som ett stycke formbar lera borde den 
vuxne, enligt Rousseau, träda tillbaka och låta barnet söka kunskap och erfarenheter på 
egen hand. Ett sunt lärande måste få vara en ”inifrån driven process” där barnets egen ny-
fikenhet bör få styra. Åtminstone när det gällde pojkar. Flickor skulle däremot tidigt få lära 
sig att anpassa sig efter andras krav.  
 
Bildning som kompromiss 
 
Emile blev oerhört läst och har påverkar än idag den pedagogiska debatten. Bland sam-
tida läsare fanns den preussiske kulturteoretikern Johann Gottfried Herder. Han uppskat-
tade tanken att vi drivs inifrån av en lust att lära men vände sig ifrån att man skulle släppa 
barnen vind för våg. Istället liknande han en människas utvecklingsprocess vid en rosen-
knopp. I knoppen finns alla anlag för en ros, men den kan bara utvecklas till sin fulla pot-
ential om omgivningen är den rätta. Han myntade termen Bildning som ett alternativt till 
det han kallade ”bokkunskap”. 
 
Bildningstanken växer alltså fram som kompromiss mellan Rousseaus inifrån drivna pro-
cess och Lockes tankar om miljön. Centralt är tanken att den som lär sig är den aktiva par-
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ten. Man kan aldrig bilda någon annan, utan bara sig själv. Men om inte den som bildar sig 
själv möter en annan individ - en lärare eller kunnig person - så kan resultat bli vad Herder 
kallar ”missbildning”. Detta gäller särskilt barn, som kan få för sig de mest märkliga saker 
om de inte har en vuxen att testa sina tankar mot. Men bildning är, enligt Herder, inte nå-
got som enbart hör barndomen till. Ett grundantagande är nämligen att människan aldrig 
blir ”färdig”.  
 
I en bildningsprocess utgår vi från tidigare erfarenheter och kunskaper. Ny kunskap fogas 
sedan till den tidigare så att en sammanhängande världsbild skapas. Samtidigt förändras 
vår personlighet. Med en större mängd referensexempel ser vi nyanser, finare distinktioner 
och samband mellan sådant som tidigare framstått som osammanhängande.  
 
Inte bara utbildning 
 
De tidiga universiteten sågs ofta som ett slags ”rustkammare” där studenten utrustas med 
det som de kan behöva för ett framtida yrke. Lärande sågs som överföring, ”tradering”, av 
allmänt accepterade kunskaper från ”de lärda” till studenterna. Studierna handlade i prak-
tiken om att memorera in etablerade termer, begrepp och påståenden. Ett visst mått av 
tvång ansågs nödvändigt eftersom studenter sågs som lata och oförmögna att ta ansvar 
för sina studier. Forskning och strävan efter att vinna ny kunskap hörde däremot inte 
hemma på universiteten. Visst fanns universitetslärare, som Linné, som också bedrev 
forskning men de fick göra det på sin fritid. 
 
När den tyske språkforskaren och ämbetsmannen Wilhelm von Humboldt i början av 1800-
talet fick i uppdrag att göra om det preussiska utbildningssystemet och inrätta ett nytt uni-
versitet i Berlin, tog han radikalt nya grepp. Humboldt var starkt påverkad av Herder och 
av Immanuel Kant och en bärande idé hos honom var olika undervisningsformer för olika 
åldrar. Små barn måste få en styrd undervisning medan vuxna som kommer till universite-
ten skulle få full frihet att lägga upp sina studier så att det passar deras egen bildningspro-
cess. Ett grundantagande hos Humboldt, som han tagit från Kant, är att vi aldrig når den 
slutliga sanningen (Det som Kant kallade Das Ding an Sich). Därför blir all forskning en 
process utan slut. En konsekvens av denna tanke är att lärarna vid universiteten bör utgö-
ras av aktiva forskare. Universiteten skall vara både forsknings- och utbildningsinstitutioner 
under ett och samma tak. 
 
Centralt för Humboldt är att kunskap inte förmedlas utan erövras. Studenten har själv hu-
vudansvaret för sitt lärande. Studenterna ska ges stor frihet och utbildningen ska syfta till 
att få fram personer som har gedigna teoretiska kunskaper inom sitt område men också är 
bildade i meningen att de har tränat upp sitt omdöme och kan hantera frihet under ansvar. 
 
Även om Humboldts ideal inte förverkligades i universitetet i Berlin, lästes hans skrifter av 
många och tankarna spreds över välden, särskilt idén om att universitet bör vara kombine-
rade forsknings- och undervisningsinstitutioner där studenter fritt får lägga upp sina stu-
dier. Idag är det kanske mest vid de amerikanska elituniversiteten som man möter Hum-
boldtidealet i praktiken, men de låg också till grund för den stora universitetsreformen i 
Sverige 1852. 
 
 
 



Bildning och skötsamma arbetere Crister Skoglund 

 3 (5) 

Snabbaste vägen till bildning 
 
Bildning kom att bli något av ett modeord under 1800-talet. Det gjorde också att det i 
mycket tömdes på sitt ursprungliga innehåll och blev en beteckning på ett slutmål. Man 
börjar tala om ”en bildad människa” och vad som kännetecknar en sådan. Vi får också en 
diskussion om den snabbaste vägen till bildning. En del menade att matematik eller latin 
var två ämnen som skärpte sinnet och därmed ledde till bildning. Denna ”formalbildnings-
tanke” finns i högsta grad med oss idag och åberopas bl.a. i matematikämnets läroplaner. 
En annan väg till bildning ansågs vara att läsa de gamla klassikerna. Att kunna svänga sig 
med ”stålblanka romarcitat” ansågs av många vara ett säkert tecken på en bildad männi-
ska. Men det fanns också de som menade att studiet av naturen, i kombination med ma-
tematik, var en effektiv väg till bildning. När Herders idéer lanseras i Sverige är det t.ex. 
som ett led i argumenterandet för en mer naturvetenskapligt inriktad gymnasieskola.  
 
Vid seklets mitt blev det också vanligt att tala om allmänbildning. Det är en problematisk 
term som kan användas på två olika sätt. Vanligast var att den var allmänbildad som hade 
en spridning på sina kunskapsintressen och kunde lite om mycket. Men termen kunde 
också användas som av dem som ville göra bildningen allmän, dvs. verka för att bildning 
inte enbart skulle vara förbehållet den lilla eliten med universitetsutbildning.  
 
När arbetarrörelsen slår igenom i Sverige i slutet av 1800-talet blir ”bildningsfrågan” tidigt 
en central fråga. Hur skulle man ställa sig till de ”bildningscirklar” som drevs av välme-
nande borgare? Var människan bildbar, i den meningen att vi kan förändras och utvecklas 
som personligheter via studier eller är idén bara idealistiskt trams? Hur skulle man se på 
universiteten? Var de bastioner för borgerligt tänkande eller stod vetenskapen och den 
högre utbildningen över klassintressena. När det gäller naturvetenskapen var det kanske 
oproblematiskt, men när det gällde ämnen som juridik, nationalekonomi och statsveten-
skap var läget ett annat.  
 
Tron på rationella lösningar 
 
Inom socialdemokratin kan man under decennierna runt sekelskiftet 1900 urskilja några 
olika linjer. Dels finns en grupp, vars främste företrädare var August Palm, som man kan 
kalla akademikerföraktarna. För dem var talet om ”bildning” snarast en provokation och 
universiteten sågs som borgerliga bastioner. I Sverige har dock akademikerföraktarna inte 
varit särskilt framträdande utåt, åtminstone inte under 1900-talet, till skillnad från arbetarrö-
relsen i många andra europeiska länder. Ett skäl är att mot Palms linje kom Hjalmar Bran-
ting att argumentera för den direkta motsatta ståndpunkten. Branting, själv professorsson 
och med studier i astronomi i Uppsala bakom sig innan han sadlade om och blev journa-
list, hade en väldig tilltro till universiteten och bildningstanken. Även om de högre läroan-
stalterna i dagsläget många gånger gick borgerskapets ärenden behöver det inte vara så. 
All vetenskap, inte bara naturvetenskap, bör kunna stå över klasstriderna om man verklig-
en lever upp till strängt vetenskapliga krav. 
 
Den stora tilltron till vetenskap och rationella lösningar på olika problem är alltså något 
som kännetecknat svensk socialdemokrati från starten. Det är den som ligger bakom det 
som ibland kommit att kallas ”social ingenjörskonst”. Ett sätt att förstå socialdemokratins 
utveckling genom åren är att se rörelsen som driven av två olika utopier varav en rationell 
utopi är den ena, en etisk utopi den andra. Den rationella utopin bärs av drömmen om att 
kunna skapa ett rationellt, funktionellt och effektivt samhälle. Den etiska utopin däremot 
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fokuserar på att skapa ett rättvist, solidariskt och egalitärt samhälle. Periodvis har dessa 
två utopier gått att förena, som då nationalekonomin hävdat att små löneskillnader och full 
sysselsättning var det mest rationella. Å andra sidan har de både utopierna ibland kommit i 
motsättning till varandra. Särskilt då ekonomerna hävdat att det skulle vara vetenskapligt 
bevisat att samhällen med stor ojämlikhet är de som har högst tillväxt. Vid sådana tillfällen 
utbryter det ibland schismer inom partiet, men oftast har man funnit kompromisser även 
om det lett till svekdebatter. 
 
Studiecirkelns betydelse 
 
Tanken att studier skulle leda till bildning och därmed till en personlighetsutveckling som 
bl.a. innebär utvecklandet av ett allt bättre omdöme måste onekligen vara provocerande i 
Sverige i början av 1900-talet. Ett Sverige där bara två procent av en årskull läste vid uni-
versiteten. Ett sätt att möta denna provokation var att helt förneka bildningstanken. Ett an-
nat var att hävda att bildning är både möjlig och nödvändig, men att den inte behöver ske 
via de etablerade läroinstitutionerna. Bildning kan ske genom att reflektera över de erfa-
renheter man gör i livet och arbetarna kan bygga upp sin egen bildningsverksamhet. När 
den unge socialdemokratiske studenten Oscar Olsson i Lund lanserade ”studiecirkeln” var 
det ett led i denna linje. Arbetarna skulle bilda sig själva, i sin egen takt och utifrån sina 
egna premisser.  
 
Studiecirkeln var uppbyggd med det akademiska seminariet som förebild. Alla har inför en 
sammankomst läst samma text vilken man sedan samtalar kring. I stället för att lyssna på 
en lärare fick texten fungera som lärare. Det var också ett sätt, enligt Oscar Olsson, att 
komma bort från den känsla av underlägsenhet som många arbetare hade inför skolade 
personer. Kom det en föreläsare till ett möte i arbetarkommunen eller ungdomsföreningen 
så vågade man sällan ifrågasätta vad som sades från talarstolen, hur tokigt man än upp-
levde att det var. Men en text kunde man ifrågasätta och diskutera även om man inte själv 
var expert på området. Viktigt för Oscar Olsson var emellertid att man diskuterade sina in-
vändningar med andra som läst och reflekterat över samma text. Bildning är, enligt honom, 
en i högsta grad social process där man utvecklas tillsamman med andra. Därför skulle en 
”studiecirkel” vara en grupp människor som möttes regelbundet år efter år och gemensamt 
kom överens om vilket ämne man ville läsa nästa år. Inte som nu där ämnet är givet, men 
medlemmarna växlar. 
 
Den skötsamme arbetaren 
 
I samband med rösträttsreformen 1919 stod det rätt klart att socialdemokratin skulle kunna 
vinna makten i ett stort antal kommuner 1921. Frågan var då hur man skulle kunna besätta 
alla dessa nya poster med förtroendevalda som kunde uppvisa en sådan mognad och 
klokskap att de inte bara blev valda en gång. Oscar Olsson var mycket upptagen av hur 
man skulle lösa denna ”uthållighetsfråga” och hans lösning var att göra en massiv satsning 
på folkbildning inom arbetarrörelsen. Under senare år har det raljerats en del om ”den 
skötsamme arbetaren” som ett ideal i svensk socialdemokrati. Vill man förstå hur just SAP 
i Sverige lyckats skapa en sådan hegemoni och en så stabil maktposition under så många 
år, så kan man dock inte bortse från alla dessa skötsamma arbetare som kom till fullmäk-
tigesammanträdena trygga i sin självbildning och med studiecirkelns argumentationsvana i 
bagaget. 
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Bildningstanken ifrågasätts 
 
Under mellankrigstiden spelar folkbildningssatsningen stor roll. Tanken på att människan 
skulle vara bildbar kom emellertid att ifrågasättas av en del behavioristiskt intresserade 
unga inom arbetarrörelsens vänsterflank. Under femtiotalet kan man se en skillnad mellan 
yngre och äldre debattörer inom SAP. De äldre försvarar folkbildningstanken och bild-
ningsidealet när det gäller den högre utbildningen. Universiteten måste enligt dem få vara 
fria institutioner där framstående forskning förenades med en undervisning baserad på ett 
Humboldtideal. Inte minst Tage Erlander försvarade med frenesi den akademiska friheten 
från de som ville styra forskningen från samhällets sida. Till det motsatta lägret hörde bl.a. 
socialdemokratiska studentförbundet och forskningspolitiker som Bror Rexed. För dem var 
talet om bildning förknippat med ett mossigt idealistiskt tänkande och stod, som en debat-
tör hävdade, inte för mer än ”att man inte skall tala med bred dialekt eller stoppa kniven i 
mun”. 
 
Bland de yngre socialdemokraterna kan man under femtio- och sextiotalen se hur det 
växer fram ett ”utbildningsteknokratiskt ideal” i synen på högre utbildning. Man har stor till-
tro till universiteten och den forskning som där bedrivs, men man vill främst se dem som 
”motor” i samhällsekonomin. Och en ”motor” kan man inte låta skena hur som helst. Den 
måste styras och regleras. Utbildningen tänktes främst tjäna till att leverera arbetskraft till 
offentlig och privat sektor och någon bildning anses den nya tidens akademiskt skolade 
inte behöva. Likt Svenskt Näringsliv idag var man mycket bekymrade över ”humanistöver-
skottet” och drömde om en direkt matchning mellan behovet av olika yrkeskategorier och 
universitetens ”arbetskraftsproduktion”. Denna matchning skulle skötas av ett jättelikt AMS 
som år för år skulle fastställa det framtida behovet av allt från sotare till hjärnkirurger.  
 
En renässans för bildning 
 
Något Jätte-AMS blev det lyckligtvis inte men vid tiden för den stora högskolereformen 
1977 verkar bildningstanken vara helt död i den pedagogiska debatten. Universiteten hade 
gått tillbaka till ett medeltida traderingsideal och studenterna skulle rustas för specifika yr-
ken med färdiga kunskaper enligt av lärarna uttänkta planer. Många ville också se tanken 
att människan skulle kunna bilda sig själv som en parantes i lärdomshistorien. Men bild-
ningstanken visade sig inte vara död. Den kom tillbaka in i den pedagogiska debatten i 
mitten av 1980-talet och 1994 fick vi en ny läroplan för grundskolan som hette ”En skola 
för bildning”.  
 
Därmed är vi emellertid så nära i tiden att an idéhistorikers synskärpa börjar bli grumlig. 
Frågan vad som hänt, och kommer att hända med bildningstanken under 2000 talet är in-
tressant, men den får andra behandla. 
 
 
Detta är en artikel som skrevs på beställning till Svensk Linjes temanummer om Bildning 
2011 
 


