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Bildningstanken under 1800-talet 
 

Crister Skoglund 
 
 
Nedanstående text är ett utdrag ur min avhandling ”Vita mössor under röda fanor - 
vänsterstudenter, kulturradikalism och bildningsideal i Sverige 1880-1940”. (närmare 
bestämt sid. 45 - 52) Att jag i samråd med Göte Rudvall valt att lägga fram en gammal 
text hänger samman med att dels har avhandlingen varit svår att få tag i, och dels rör dess 
huvudproblematik frågor som traditionellt inte intresserat pedagoger och skoldebattörer.  
-++ 
Att på detta sätt bryta ut ett stycke ur ett större sammanhang innebär att en del 
antydningar och hänsyftningar kan verka kryptiska, men förhoppningsvis är ändå detta 
avsnitt, som ingår i en bakgrundsteckning, såpass självständigt till sin karaktär att det 
ändå går att diskutera separat. Något om sammanhanget kan dock vara på sin plats. 
Innan jag går in på bildningsidealet diskuterar jag i avhandlingen det universitetsideal som 
bildningstanken formulerades i polemik emot. Detta ideal har jag valt att kalla ett 
traderingsideal, och det har funnits - och finns - parallellt med bildningsidealet under hela 
1800-talet och fram i vår tid. Eftersom texten skulle handla om bildningstanken har jag 
kortat ned detta avsnitt högst väsentligt, men något om detta ideal måste ändå med 
eftersom det spelat - och spelar - en så väsentlig roll för tänkandet kring hur undervisning 
bör bedrivas. 
 

 
 
Det sätt att se på högre utbildning som bildningsidealet växer fram i strid emot kan kallas 
ett traderingsideal, eftersom utbildningens huvudfunktion tänkes vara att förmedla en 
given kunskap till studenterna.1 De unga män som skulle ut i antingen kyrkans eller statens 
tjänst skulle där förses med de ”rätta kunskaperna” för framtiden. Lärande ses i detta ideal 
som en överföringsprocess och studenten som ett i huvudsak passivt objekt. En 
konsekvens av att kunskapen ses som något givet, ett ting som kan förmedlas genom 
tradering, blir att ”producerandet” av denna kunskap ses som en verksamhet för sig. I 
traderingsidealet betonas därför att universiteten i huvudsak skall syssla med 
undervisning, och det var också vad som formellt förväntades vid exempelvis 1700-talets 
universitet. I den mån någon akademisk lärare ville ägna sig åt forskning fick han göra det 
som privatperson vid sidan om sitt ämbete.2  

                                                      
1  Märkligt nog finns det ingen allmänt brukad term för det ideal som bar upp t.ex. 1700-talets 

syn på högre utbildning. När det gäller lägre utbildningsformer brukas  beteckningen 

 ”förmedlingspedagogik” för ett snarlikt synsätt. 

 

2  Sten Lindroth, Svensk Lärdomshistoria - Frihetstiden  Stockholm,1989 s.26 
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Det helt dominerande sättet att tradera den nödvändiga kunskapen var 
föreläsningsformen. Professorn föreläste som regel fyra dagar i veckan, och till det kom 
privata föreläsningar mot betalning hållna både av professorer och oavlönade docenter. 
Meningen med föreläsningarna var att lära sig, i betydelsen memorera in, vad en 
auktoritet inom ämnet hade sagt. Eftersom man i traderingsidealet ser högre utbildning 
som en förmedling av kunskaper, blir frågan om vilka kunskaper som skall förmedlas 
central. Många av striderna vid universiteten gällde därför frågan om vilken författare som 
borde betraktas som auktoriteten inom ett visst område och om en bok borde ersättas 
med en annan.3 
 
Nära förbundet med traderingsidealet var också ett encyklopediskt kunskapsideal i vilket 
ambitionen var att studenten när han lämnade universitetet skulle veta allt som var värt 
att veta. En av effekterna av detta kunskapsideal, var att studenternas studietid under 
1700-talet blev allt längre om de verkligen gick in för att avlägga examen på det sätt som 
var tänkt.4 Professorernas föreläsningsserier blev allt längre i takt med att det tillkom nya 
forskningsrön, som det ansågs nödvändigt att studenten kände till. En ständig följetong 
under hela 1700-talet och första halvan av 1800-talet är därför om, och i så fall hur, man 
skulle kunna korta ned studietidens längd. En linje, som främst företräddes av hattpartiet, 
förordade att man helt enkelt skulle ge upp tanken på att studenten skulle lära sig allt som 
var värt att veta och i stället specialisera sig på enbart de kunskapsområden som direkt 
tänktes komma till användning inom hans framtida yrkesbana. Men det var dock 
fortfarande frågan om att tradera ”de rätta” och de nödvändiga kunskaperna till 
studenterna. Skillnaden låg i att det var andra saker man ansåg ”rätta” och nödvändiga.  
 
Ibland har man talat om hattarnas universitetsideal som ett utilistiskt ideal, eftersom man 
så starkt betonade nyttan, och det kan kanske vara en riktig term om man bara kommer 
ihåg att även tidigare och senare universitetsideal har utgått från att studierna skall vara 
nyttiga för samhället. Däremot var det andra saker som ansågs nyttiga i ortodoxins 1600-
tal jämfört med merkantilismens 1700-tal eller det framväxande borgerliga samhällets 
1800-tal. Sedan är det en annan sak att senare generationer kan ha svårt att se vari det 
nyttiga skulle bestå, och därför upplever den akademiska undervisningen som en 
verksamhet bedriven för sin egen skull. 
 
Bildningsidealet 

                                                      
3  Teologerna hade av hävd ansett sig vara förpliktade att ingripa mot att olämpliga tankar fördes 

vidare men under frihetstiden börjar också ”riksens maktägande ständer” i allt högre grad 

intressera sig för vad som lärdes ut. Särskilt gällde det företrädare för hattpartiet som, enligt 

Lindroth, var måna om att ”genomsyra universitetet med rättrogna politiska tänkesätt”. Se Sten 

Lindroth a.a.  s.24 

 

4 Hade exempelvis en student i mitten av 1700-talet bestämt sig att följa de föreläsningsserier 

som teologiska fakulteten i Lund angav som nödvändiga för att erhålla en teol. kand. examen 

skulle han få hålla på i över 10 år. Enbart föreläsningsserien om nya testamentets exegetik tog 4 

år. Ytterst få var dock så ambitiösa. I stället läste man in andras kompendier, chansade eller 

avbröt studierna i förtid. Johannesson Lunds Universitets historia: 2: 1710-1789, Stockholm, 1982  

s.238 
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Detta att synen på vad som är nyttigt kan växla markant över tiden är viktigt att ha i minnet 
när man kommer in på det universitetsideal som lanseras som en direkt motbild till 
traderingsidealet i början av 1800-talet. Bildningsidealets syn på vad som är nyttigt för 
samhället skiljer sig så radikalt från våra dagars syn att man ofta möter påståenden om 
att avsaknaden av nyttomotiv skulle vara det som kännetecknar bildningsidealet. Jag tror 
emellertid att detta är ett synsätt som leder tankarna fel. Det fanns en nyttotanke, men 
för att för att komma åt den är det nödvändigt att ta i beaktande bildningsbegreppets 
filosofiska rötter. 
 
Ordet ”bildning” brukar förknippas med Herder och den tyska upplysningen vid 1700-
talets slut. Albert Wifstrand har dock visat att det har sitt ursprung i liknande begrepp 
mycket tidigare.5 Han ser det som en översättning till tyskan av det franska ”former” som 
i sin tur kommer från det latinska ”formare”. Ursprungligen hade det en mer specifik 
betydelse som att forma smaken, omdömet etc. inom exempelvis den s.k. 
förmögenhetspsykologin i Wolffs och Kants efterföljd. Under början av 1800-talet börjar 
det användas utan sina bestämningar. Det blir då en fråga om att forma hela människan 
till något högre, mer förädlat. Ibland liknas bildningsprocessen vid krukmakarens 
omvandling av en lerklump till något vackert och ädelt. Men det finns också en annan 
metafor för bildning som antyder att det är fråga om en helt annan process. Företrädare 
för detta sätt att se på bildning hämtar inte sina liknelser från krukmakarens verkstad utan 
från jordbrukets område. Bildningsprocessen skildras i termer av odling och växande - och  
ett växande som man inte kan kontrollera annat än genom att ge det så goda betingelser 
som möjligt. Lika lite som bonden kan tvinga säden att gro och växa kan läraren tvinga 
fram en bildningsprocess enligt detta synsätt. Det blir då inte en fråga om att forma 
omdömet eller människan efter någon viss mall, utan att skapa sådana betingelser att 
varje individ får en möjlighet att utveckla sina potentiella resurser. Detta sätt att resonera 
förutsätter ett antagande om att människan är dynamisk och utvecklingsbar till sin natur. 
Det hänger också samman med den speciella utvecklingstanke, som framförallt 
formulerades av Herder, i vilket utveckling sågs som realiserande av inneboende 
möjligheter.  
 
En som utgick från växtmetaforen, och som betytt mycket för att ge bildningstanken en 
teoretisk utformning, var den tyske språkvetaren och utbildningspolitikern Wilhelm von 
Humboldt. Speciellt gällde det vad som i samtiden kallades ”den högre bildningen”. Det 
bildningsuniversitet han skisserade, och fick möjlighet att genomföra i och med 
inrättandet av Berlinuniversitetet 1810, innehöll en innovation som kom att bli av 
avgörande betydelse för den framtida utvecklingen. I detta förutsattes nämligen forskning 
som en självklar och absolut nödvändig del i universitetens verksamhet. Den betraktades 
inte längre som en sidoverksamhet som professorerna kunde bedriva på sin lediga tid, 
utan som själva kärnan i universitetssystemet. Detta att bildningstanken är 
förutsättningen för det moderna forskningsuniversitetet är värt att understryka, eftersom 
man ibland kan stöta på tankegångar i vilka bildning ställs mot forskning.6  

                                                      
5 Albert Wifstrand ”Bildning - ett begrepps historia” Lychnos 1946-1947 

 
6  För en genomgång av Humboldts idéer på det här området se Manfred Riedel, ”Wilhelm von 

Humboldts Begrundung der Einheit von Forschung und Lehre als Leitidee der Universität” i 
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Till skillnad mot traderingsidealet låg inte längre tyngdpunkten i universitetens 
verksamhet i att bevara och tradera en given kunskapsmängd utan i ett systematiskt 
sökande efter ny kunskap. Hos Humboldt, som var starkt influerad av Kant, var detta 
förknippat med den filosofiska övertygelsen att vi aldrig kan komma fram till ”tinget i sig” 
d.v.s. vi kan aldrig nå den slutliga Sanningen. Däremot måste vi ständigt söka att nå så 
nära Sanningen som möjligt, väl medvetna om att detta är en process utan slut. Denna 
”ödmjuka” inställning till kunskapen måste universitetet bibringa studenterna genom att 
bjuda in dem att ta del av forskningsprocessen. Undervisning och forskning måste därför 
höra ihop, och rent praktiskt skulle de förenas genom att aktiva forskare valdes till lärare. 
Av detta följde att endast forskningsmeriter skulle tas i beaktande vid tillsättning av 
akademiska tjänster. 
 
I detta sökande efter sanning är frihet en nödvändig betingelse och ”frihet” är liksom 
”självständig personlighetsdaning”, nyckelbegrepp   för Humboldt.7 I hans utbildningsideal 
bör graden av frihet för den studerande öka med åldern. På lägre nivåer är ett visst mått 
av tvång och struktur nödvändigt, men när den studerande nått universitetsnivå måste 
han ges möjligheter att följa ”sin egen bildningsväg”.8 Själva bildningsprocessen tänktes 
ske genom samtal samt läsning och reflexion över böcker. Den handlade om att tillägna 
sig kunskap, men inte i den bemärkelse som vi ofta ger begreppet kunskap idag. Målet var 
inte att memorera ett antal faktapåståenden eller begrepp utan att nå insikter. Bildningen 
växer fram ur ett växelspel mellan insikter och självreflexion och är en process som följer 
sin egen inre dynamik. Denna tanke om den inifråndrivna processen, som hängde samman 
med växtmetaforen, är viktig att observera eftersom det i hög grad var kring denna fråga 
som debatten kom att röra sig under 1880-talets våg av studentradikalism. En konsekvens 
av denna tanke är att bildningsprocessen inte går att styra genom direktiv utifrån. För att 
de högre vetenskapliga institutionerna verkligen skulle kunna fullfölja sin uppgift 
fordrades därför både ”Lehrfreiheit” och ”Lernfreiheit” d.v.s. den akademiske läraren 
måste få full frihet att själv utforma sin undervisning och studenten full frihet att själv välja 
vad han eller hon ville studera. 
 

                                                      
Zeitschrift fur Pädagogik 14 Beiheft Historische Pädagogik 1977. Ett exempel på ställandet av 

bildning emot forskning kan man finna i Lennart Svensson Från bildning till utbildning del 1 och 

3   Göteborg 1978 resp 1980. Gentemot detta sätt att hantera bildningsbegreppet har, enligt 

min mening med rätta, riktats mycket stark kritik bl.a av Thorsten Nybom, i ”Till frågan om 

vetenskapen som ideologi”, Scandia 1982 

 
7  Om denna sida hos Humboldt se  W H Bruford The german tradition of selfcultivation, 

Cambridge, 1975 s. 16 ff 

 
8  Genom att så mycket av forskningen kring bildningens vara eller inte vara i Sverige har kommit 

att koncentreras kring de ideal som genomsyrat läroverken och kampen om latinväldet har 

Humboldt, enligt min mening felaktigt, kommit att betraktas som en ensidig ”nyhumanist”.  När 

det gällde denna nivå förespråkade han givna ämnen och strukturer, medan vuxna människors 

bildning skulle vara fri. Det märkliga har skett under 1900-talet att man så att säga har vänt på 

Humboldts trappa och förespråkar stor frihet för små barn i deras kunskapssökande men 

minimal  frihet för vuxna studenter.  
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En annan viktig sida av idén om universiteten som en plats för fritt sanningsökande är att 
universiteten måste vara autonoma. Skall vetenskapen utvecklas så måste den få följa sin 
egen dynamik och varje yttre inblandning kan enbart bli ett hinder för vetenskapens växt. 
Statens roll bör, enligt detta ideal, vara att se till att vissa yttre villkor för universitetens 
verksamhet uppfylls som inrättande av bibliotek, laboratorier, arbetslokaler, lön så 
forskarna kan leva o.s.v. Om den sedan lämnar universiteten ifred så kommer staten att 
bli ”belönad för vad den inte gör”, som Benjamin Höijer uttryckte saken.9 Det var bara om, 
och endast om, forskningen fick vara fri från yttre inblandning och enbart styrdes av 
inomvetenskapliga kriterier som den i längden kunde bli till nytta för samhället, eftersom 
sökandet efter Sanningen måste vara absolut kompromisslöst och inte väja för något. Den 
kompromisslösa attityden förde emellertid med sig en annan konsekvens. Ensamhet blev 
frihetens pris och sanningssökande blir med nödvändighet ett individuellt projekt. 
 
Bildningstanken fick ett snabbt genomslag i den svenska debatten och det livliga intresset 
för de nya idéerna från Tyskland måste ses i relation till de samtida förhållandena vid 
universiteten. Den innebar exempelvis en helt annan grund för argumentering om 
universitetens autonomi än traderingsidealets hänvisningar till universitetens 
traditionella privilegier som skråorganisationer. Till detta kom att bildningsidealet var 
bättre lämpat för det borgerliga samhälle som höll på att växa fram. Traderingsidealets 
sätt att lära ut korrekta åsikter och handlingsmönster hade lämpat sig bra för ett relativt 
statiskt samhälle, men fungerade dåligt i ett samhälle med snabba förändringar. Ett 
problem som framskymtar hos exempelvis Erik Gustaf Geijer är hur samhället skulle kunna 
få de nya grupper av funktionärer och ämbetsmän som växte fram i hans samtid att se 
längre än till sin egen vinning och att sätta sig över sina egna egoistiska intressen. Den 
lösning han anvisar är ett universitetsväsende som syftar till insikter och formandet av 
karaktärsstarka personligheter snarare än tradering av kunskaper och färdigheter.10 Målet 
var det samma - att få lojala ämbetsmän - men i stället för att koncentrera sig på 
utbildningens innehåll flyttades intresset till danandet av personer med ett gott omdöme. 
Det var i detta som samhällsnyttan låg. Samhället skulle i längden vara mer betjänt av 
personer som ställda inför ett givet problem hade utvecklat sin omdömesförmåga och lärt 
sig att se samband mellan det partikulära och det universella så att de själva kunde bilda 
sig en åsikt, än av personer som korrekt kunde återge vad en auktoritet inom området 
hade sagt. 
 
I Sverige, liksom på andra håll, tog man emellertid bara upp delar av det program för den 
högre utbildningen som Humboldt skisserade. Bildningsidéerna kom också att 

                                                      
9 Se Nils Runeby ”Ett otidigt och okärt främmande; Om den lärde, studenten, universitetet och vår 

utbildningstradition”, Lychnos,1988 

 
10 Åtminstone vill jag tolka hans tankegångar i ”Om det offentliga läroverket” så. Den texten från 

1813 finns bl.a i E G Geijer Samlade skrifter  1 s. 293 ff utgivna av John Landquist,1923. Geijer 

talar om att målet är ”sedlighet” men eftersom det ordet har fått en så underlig klang genom 

att förknippas med sexualmoral, sedlighetspoliser o.dyl. leder det lätt tankarna fel. Som 

ungefärlig översättning till dagens språkbruk har jag valt ”karaktärsstyrka” och ”gott omdöme”, 

men det täcker inte helt den etiska aspekten. De insikter som han ansåg vara nödvändigast var 

insikter om ”statens väsen” vilka skulle ge ämbetsmannen möjlighet att sätta in sitt eget 

agerande i ett större sammanhang. 
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kompromissas ihop med äldre föreställningar om hur den högre utbildningen borde vara 
organiserad. När de nya universitetsstatuterna utformades 1852 hade man tagit fasta på 
kravet på ”Lehrfreiheit” liksom på kravet om att endast forskningsmeriter skulle utgöra 
grund för tillsättningsärenden inom den akademiska världen. Om undervisningen heter 
det exempelvis: 
 

Föreläsningarna böra afse lärjungarnas sjelfständiga vetenskapliga utveckling, och ej 
sluta sig inom gränser af vissa examensfordringar eller därefter beräknade lärokurser. 
I öfrigt stående varje lärare fritt att så inrätta sina föredrag och sin undervisning, som 
han med afseende å ämnets beskaffenhet och för utbredande af sann upplysning 

ändamålsenligast finner.11 
 
Tydligare än så kan väl tanken på ”Lehrfreiheit” inte formuleras. Här är det inte heller 
fråga om föreläsningsserier som utgjorde en ”lärokurs” utan tvärtom framstår en sådan 
uppläggning som ett brott mot statuterna. Däremot tog man vid formulerandet av de nya 
statuterna 1852 inte upp den andra nödvändiga betingelsen för bildning som Humboldt 
angivit, nämligen rätten för studenten att själv välja vad han eller hon ville läsa. Någon 
”Lernfreiheit” tänkte man sig inte, utan ett antal ämnen angavs som obligatoriska i de 
akademiska examina. Denna ”halvmesyr” mellan ett bildningsideal och traderingsidealets 
övervakande av studenternas lärande kommer jag i fortsättningen att kalla det 
patriarkaliska bildningsidealet. Termen ”patriarkalisk” är då inte använd i den moderna 
feministiska betydelsen, utan syftar på regeln om in loco parentis, d.v.s. att den 
akademiske läraren ansågs ikläda sig faderns roll som tuktare och förmanare i och med 
att studenten skrevs in vid universitetet. Det patriarkaliska bildningsidealet delar den 
humboldtska föreställningen om att studier och reflektion utvecklar personligheten men 
saknar tilltron till bildningsprocessens egen inre dynamik. Därför måste ”de lärde”, de 
redan bildade, med faderlig omsorg leda studenterna på ”den rätta vägen”. Detta 
stympade bildningsideal kom att ifrågasättas i slutet av 1800-talet av dem som pläderade 
för det jag vill kalla det radikala självbildningsidealet. De kom att förfäkta nödvändig–
heten av frihet inte bara för de akademiska lärarna utan även för studenterna.12 
 
Även om bildningstanken i sin ”patriarkaliska form” accepterades vad gällde den högre 
utbildningen, så kom det att stå strid kring frågan om dess eventuella tillämpning på lägre 
nivåer under hela 1800-talet. En fråga som tidigt ställdes var om alla människor kunde 
antas vara bildbara, och i så fall, om det var lämpligt att alla fick möjlighet att bilda sig. Ett 
vanligt argument, främst från konservativt håll emot en sådan tanke var att hänvisa till 
faran för ”halvbildning”. Om människor endast fick nosa på kunskapens källor, men inte 
fick tid och möjlighet att dyka djupare, så skulle de kunna bli farliga för samhället genom 
att börja ställa anspråk och lägga sig i debatter utan att för den skull ha det goda omdöme 

                                                      
11 Paragraf 124 i 1852 års universitetsstatuter. Kongl. Maj:ts Nådiga Statuter för Universiteten i 

Upsala och Lund, Lund 1869 s.50 

 
12 ”Radikal” är då brukat i betydelsen, ”gå till roten”, d.v.s. en konsekvent uppföljning av de 

betingelser för bildning som fanns i de tidiga tankarna hos exempelvis von Humboldt. 
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som en djupare bildning antogs föra med sig.13 I stället borde varje klass få en ”upp-
fostran” som svarade mot dess plats i samhället. Denna idé om ”klassbildning” innebar 
att folkets breda lager skulle bibringas lämpliga delar av bibeln och katekesen, medan de 
som ”bar upp” samhället skulle ges möjlighet till bildning på helt andra premisser.  
 
I den samtida debatten förekommer också argumentet att staten vid sina universitet 
enbart skulle svara för utbildning av personer som senare skulle träda i statlig tjänst 
antingen på det andliga eller världsliga området. Om exempelvis de privata näringsidkarna 
önskade ge sina söner en gedigen utbildning så må de göra det - men då i egen regi. Att 
finansiera en sådan utbildning på skattebetalarnas bekostnad ansågs inte försvarbart.14 
Denna tankegång, som inte har så mycket med universitetsideal som med frågan om 
statens ansvarsområde att skaffa, blandas ofta ihop med den rena klassbildningstanken i 
vilken staten svarade för varje klass särskilda utbildning. Som så ofta i sådana här 
sammanhang kom utvecklingen under 1800-talet att leda till en kompromiss vilket gjorde 
att både privata och statliga utbildningar tillskapades för de grupper som inte ämnade 
söka sig till statlig tjänst i framtiden. Vid universiteten dominerade dock inriktningen på 
statstjänst helt bland de studerande även om ingen med annan inriktning utestängdes. I 
huvudsak var det dock klassbildningslinjens tankegångar som gick igen i parallellskole-
systemet med en lång och gedigen ”bildningsgång” för ett litet fåtal, och en rudimentär 
folkskola för resten av befolkningen. Folkskoleundervisningen utgick ingalunda från några 
bildningsideal utan baserades på tradering och mekanisk inlärning i luthersk anda. Mot 
detta synsätt, där ”bildning” sågs som en angelägenhet endast för några få, kom både 
liberaler och socialister att opponera sig även om det skedde utifrån delvis olika 
utgångspunkter. 
 
”Bildning” blev något av ett ”modeord” under 1800-talets gång, och kom att bli alltmer 
synonymt med utbildning över huvud taget. I den allmänna debatten kom det att tillföras 
en rad bibetydelser och bestämningar som ibland inte hade något gemensamt med den 
ursprungliga betydelsen. En sådan är föreställningen om bildning som ”hut och hyfsning”. 
Bildning reduceras till yttre kännetecken, en slags etikett eller klassmärke, som kunde 
fungera för att särskilja individer och klasser från varandra. I dessa sammanhang talade 
man som regel om bildning som ett ting, något som kan förvärvas och ägas.15 Denna 
betydelseglidning bort från betraktandet av bildning som en process som inte hade något 
självklart slut utan tänktes fortsätta hela livet, ligger i en förskjutning av perspektivet från 
bildningen som sådan till dess yttre manifestationer. Den utgår från tanken att de under 
bildningsprocessen vunna insikterna förväntades påverka hela personligheten, inte bara 
intellektuellt utan i lika hög grad moraliskt och känslomässigt. De förväntades också 
påverka sättet att handla och bete sig i olika situationer. En bildad person borde därför gå 

                                                      
13 Om rädslan för halvbildning se Nils Runeby ”Varken fågel eller fisk, om den farliga 

halvbildningen” i Vetenskapens träd. Idéhistoriska studier tillägnade Sten Lindroth, Stockholm, 

1974 
14 Så resonerar exempelvis Geijer i sin kritik mot att speciella läroverk för borgerskapet inrättas i 

”Om det offentliga läroverket” a.a. 

 

15  Hur borgarklassen i en svensk småstad använder bildningsbegreppet, och sättet att se det som 

något man ”kan ha” och hur det kan användas för att särskilja olika samhällsklasser från varandra 

skildras på ett belysande sätt av Roger Qvarsell i Kulturmiljö och idéspridning,, Stockholm 1988 
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att känna igen på sitt beteende och kunde man bara lära sig dessa igenkänningstecken så 
kunde man uppträda som om man var bildad. För många, särskilt inom borgarklassen, 
verkar det också ha varit viktigare att ”uppträda på ett bildat sätt” än att på allvar 
engagera sig i en bildningsprocess. 
 
En liknande variant är bildning i betydelsen ”allmänbildning”. Ordet kom att användas i 
två betydelser. Dels i motsats till klassbildningstanken med betydelsen ”bildning för alla” 
och dels, vilket var vanligast, i betydelsen ”att ha kunskaper som sträckte sig över ett 
mycket vitt fält”. I det senare fallet är det inte så mycket fråga om bildning, som om en 
variant på det gamla idealet om nyttan och önskvärdheten i att besitta en encyklopedisk 
kunskap. De som förfäktade detta ideal talade också ofta om nödvändigheten av en ”reell 
bildning” till skillnad mot en ”formell bildning”. De framhöll att en stor bredd på 
kunskapen var nödvändig om man skulle kunna tala om ”en bildad person”, och 
kritiserade dem som lade större vikt lades vid hur man studerade än vad man studerade. 
På så sätt kom man att återinföra mycket av traderingsidealets tankegångar och 
värderingar i debatten men förklädda i bildningstankens vokabulär. Det var också vanligt 
att man anknöt till den gamla tanken på att det skulle gå att fastställa en ”kanon” av 
kunskaper som alla borde tillägna sig. Det har med rätta anmärkts att ”allmänbildning” i 
denna betydelse naturligt kom att bli liktydig med den dominerande klassens ideala 
självförståelse.16  
 
En bred kunskapsbas kunde naturligtvis bidra till en persons bildning, därom var nog alla 
ense. Skillnaden låg i om de ansåg den vara den enda vägen till bildning. Under 1800-talets 
lopp kan man se flera olika förslag på vilken som är den enda, eller självklara vägen till 
bildning. Filosofi ansågs av många som ”bildningsämnet par preferens”, andra betonade 
läsningen av klassisk litteratur eller att kungsvägen gick genom en god förtrogenhet med 
grekisk och romersk kultur. Vissa ämnen, som exempelvis studiet av latin, ansågs medföra 
en skärpning av den intellektuella förmågan och därmed bidra till utvecklingen av det man 
ansåg vara den viktigaste sidan av personligheten. Just denna s.k. ”formalbildning”, som 
latinet ansågs bidra till, var ett av huvudargumenten hos dem som kämpade för dess 
existens inom skolsystemet. 
 
Den bildningsväg som tänktes gå över klassikerna, med studiet av latin som ett viktigt 
inslag, har ibland identifierats med bildningstanken som sådan och man har satt 
likhetstecken mellan bildning och nyhumanism. Detta är enligt mitt synsätt dock en 
förenkling som leder tankarna fel och gör mycket av den samtida debatten obegriplig.17 
Visserligen hade bildningsidealet för den högre utbildningen, när den formulerades i 

                                                      
16 För en intressant diskussion om olika utformningar av bildningstanken se Herwig Blankertz 

Didaktikens teorier och modeller   Stockholm 1987, s. 32 ff 

 
17  Claes Ahlund har på ett utmärkt sätt visat svagheterna i de gängse hopkopplingarna mellan 

konservatism-nyhumanism-bildning respektive liberalism-utilism-”realbildning”. När det gällde 

exempelvis de diskussioner om universiteten som finns i den flora av  universitetsromaner som 

kom kring 1880-talet, så är det helt andra mönster som framträder, och bildningstanken kopplas  

oftare  ihop med liberalism och protest mot  de konservativa universitetsföreträdarna liksom 

med ett  intresse för naturvetenskap. Se Claes Ahlund Den skandinaviska universitetsromanen 

1877-1890, Uppsala, 1990 s. 219 
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slutet av 1700-talet, utformats i den speciella form av upplysningstänkande som uppstod 
i Tyskland och i vilken nyhumanismen var ett viktigt inslag. Viktigare var dock den tidigare 
nämnda föreställningen om tillvaron som fylld av potentiella, ännu inte realiserade 
möjligheter. Till detta kom upplysningstidens mer generella tilltro till det mänskliga 
förnuftets möjligheter och tron på individens förmåga att handla på egen hand utan 
gudomlig vägledning. Nyhumanismen var alltså bara ett, om än viktigt, inslag i det 
intellektuella klimat i vilket bildningstanken formulerades.  
 
Till detta kommer, att en klassifikation av olika utbildningsideal utifrån innehållet i de 
ämnen som rekommenderades för studium, innebär att man utgår från traderingsidealets 
premisser vilket gör att man inte fångar in den centrala skillnaden mellan de båda idealen. 
Latin och klassisk romersk vältalighet hade ju varit centrala inslag också i 1700-talets 
universitet. I stället för att fråga vad som rekommenderades för läsning bör man, enligt 
mitt förmenande, fråga efter vad studierna förväntades leda till och vilka betingelser man 
ansåg vara nödvändiga för att detta mål skall kunna nås. 
 
Mot de olika försöken att låsa bildningstanken vid vissa yttre kriterier eller vid vissa 
standardiserade bildningsvägar restes kritik från olika håll. Naturvetare kunde hävda 
matematiken och de naturvetenskapliga studierna som en viktig väg till bildning.18 Andra, 
som Hans Larsson, vände sig emot ”allmänbildnings tanken” och hävdade att bildning nås 
bäst genom fördjupning på ett begränsat område förutsatt att denna fördjupning sattes i 
relation till helheten. Att se det hela i delen var viktigare än att behärska en mängd 
lösryckta kunskapsfragment. Bildningstanken kunde alltså betraktas som väl förenlig både 
med specialisering och med naturvetenskap.  
 
Tanken att människan skulle kunna utveckla sin personlighet har i efterhand kommit att 
förknippas uteslutande med liberala tankegångar. Detta var emellertid inte självklart 
under 1800-talet. Även hos den unge Marx finner vi tanken att människan är dynamisk 
och utvecklingsbar även om en sådan utveckling hindras av produktionsförhållandena 
under kapitalismen. I annat sammanhang nämner han att i väntan på att kapitalismen 
störtats måste man tvinga borgarklassen till eftergifter i bildningsfrågan. Liknande tankar 
finns även hos Engels för vilken möjligheten till ”bildning” inte fick förbli borgarklassens 
privilegium. I den strid som i Tyskland fördes mellan dem som talade om vikten av att 
”erövra den borgerliga kulturen” och dem som menade att arbetarklassen måste ställa sig 
utanför denna, kan man tolka Engels ståndpunkt som ett ställningstagande för 
”erövrarlinjen”.19 Frågan var inte bildningens vara eller inte vara, utan vem som skulle 
bilda vem. 
 

                                                      
18  Här kunde de hämta argument  från  bl.a. Herbert Spencer, vilken hävdade att studier i 

naturvetenskap var överlägset språkstudier som väg till bildning. Spencers idéer spreds snabbt 

i Sverige i början av 1880-talet. För dess betydelse i den samtida debatten se Claes Ahlund a.a. 

s. 212 ff  

 

19 För en summarisk genomgång av den tyska debatten se: Dietfrid Krause-Vilmar, ”Die 

zeitgenössische marxistische Diskussion der ”Überfullung akademischer Berufe am Ende des 

19.Jahrhunderts” i  Zeitschrift fur Pädagogik, 14 Beiheft  1977 
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Det måste dock understrykas att det fanns en stor skillnad mellan ideal och verklighet i 
den akademiska världen. Hänvisningarna till Humboldt blev ofta en läpparnas bekännelse 
samtidigt som den dagliga verksamheten vid universiteten i mångt och mycket 
utformades efter traderingsidealets principer. En stor skillnad fanns också mellan 
universitetens fria fakulteter och de mer snävt yrkesinriktade utbildningarna. För den som 
läste medicin var det aldrig fråga om, ens i teorin, att få lägga upp studierna utifrån ”en 
egen inre dynamik” utan man fick snällt försöka memorera in de termer, teorier och 
rekommendationer som de akademiska lärarna ansåg korrekta. En viktig sida av bildnings-
idealet tog man emellertid fasta på även vid dessa institutioner, nämligen att undervis-
ningen kopplades nära ihop med forskningen och att aktiva forskare också fungerade som 
lärare. 
 
Hur gick det sen? 
Även om bildningstanken var i högsta grad levande fram till andra världskriget (då den 
period som jag undersökt i min avhandling slutar), så kan man redan i början av vårt sekel 
se framväxten av de föreställningar om människan och lärandet som med tiden skulle leda 
till bildningstankens död. Den ena var behaviorismen och det beteendevetenskapliga 
synsätt på människan som reducerar hennes tänkande och lärande till enbart en rad 
responser på stimuli i omgivningen. Den andra var föreställningen att man kan mäta 
människors intelligens, och i samband därmed införandet av begreppet ”intelligenskvot”. 
Genom att man laborerade med ett kvotuttryck som korrigerade för den undersöktes 
ålder, kunde man nämligen - i strid mot gängse populäruppfattning - presentera barnet 
som helt statiskt när det gäller högre mentala förmågor. Har man blivit bedömd att ha en 
IQ på 115 när man är 6 år, förväntas man ha samma värde när man är 16, 36 eller 60 år. 
Skulle en skillnad observeras så tyder det att det är fel på testen, inte att personen skulle 
blivit intelligentare med åren.  
 
Den sociala determinism som man som regel finner bland förespråkarna för IQ mätningar 
av olika slag kan synas svår att förena med den enorma tilltro till undervisningsteknologier 
som fanns hos behavioristerna. Det gick dock, vilket jag i avhandlingen visar med exemplet 
Gustav Jæderholm för vilket ”intelligens”, om man hårdrar det, kan sägas vara det samma 
som förmåga att låta sig betingas. När ett sådant synsätt börjar spridas från en av våra 
första professorer i psykologi har man nog kommit så långt från bildningstanken som det 
är möjligt. 
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