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Svar på frågan: Vad är 
medborgerlig bildning? 

Anders Burman 
 
 

edborgerlig bildning är ett av Södertörns högskolas profil-
områden, ett av de så kallade tre M:en, tillsammans med 

mångkultur och mångvetenskap. I en avsiktsförklaring antagen 
av högskolans styrelse 2004 heter det: ”Vår utbildning och forsk-
ning är mångvetenskaplig och mångkulturell och syftar till med-
borgerlig bildning. Våra studenter skolas i kritisk reflektion och 
förmåga att binda samman insikter från olika kunskapsfält. De 
tränas till aktiva samhällsmedborgare” (Södertörns högskola 
2004). Intressant nog återfinns en liknande skrivelse i 2007 års så 
kallade Londonkommuniké som är en del av den Bolognapro-
cess som först och främst strävar efter att enhetliggöra all högre 
utbildning inom Europiska Unionen och som – inte utan skäl – 
brukar utmålas som ett allvarligt hot mot alla former av me-
ningsfulla bildningssträvanden. I kommunikén slås det fast att 
den högre utbildningen ska syfta till ”att förbereda studenterna 
för ett liv som aktiva medborgare i ett demokratiskt samhälle” 
(London Communiqué 2007, s. 1) – och vad är väl det om inte 
en form av medborgerlig bildning? 

Frågan om hur man närmare bestämt ska förstå den medbor-
gerliga bildningen – den fråga kring vilken detta inledande kapi-
tel kommer att kretsa – kan föra tankarna till Immanuel Kants 
klassiska uppsats ”Svar på frågan: Vad är upplysning?” från 1784. 
Kant definierade upplysning som människans utträde ur sin 
självförvållade omyndighet som visar sig i oförmågan att tänka 
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utan ledning av någon annan. Den upplysta människan är myn-
dig och använder sitt förnuft på ett kritiskt, självständigt sätt. 

Sapere aude!, det vill säga ”Våga veta!”, är således upplysningens 
motto enligt Kant (1989, s. 27). Det är ett perspektiv som det 
onekligen ligger en hel del i, men det är samtidigt tydligt att 
upplysningen också kan vara mycket annat. Man skulle kunna 
säga att det idag är nödvändigt att pluralisera Kants fråga – eller 
snarare hans svar – till att gälla en mängd olika upplysningstra-
ditioner (Tully 2003, s. 501; Mouffe 2008, s. 121). På samma vis 
framstår det som viktigt att vara öppen för olika synsätt på vad 
medborgerlig bildning kan tänkas vara. I stället för att försöka 
nagla fast blott en innebörd bör olika uppfattningar ställas mot 
varandra. De måste tillåtas att utmana, ifrågasätta, parasitera och 
korsbefrukta varandra.  

I något avseende skulle man rent av kunna säga att själva frå-
gan, ”Vad är medborgerlig bildning?”, eller åtminstone den dis-
kussion som frågan ger upphov till, är viktigare än svaret. Även 
om vi inte kan komma fram till något entydigt svar på frågan så 
är det av största vikt att reflektera över inte bara just den utan 
också andra frågeställningar som den för med sig, om utbild-
ningens övergripande syfte och mening, om akademins föränd-
rade funktioner i vår tids samhälle och vad det innebär att vara 
en medborgare, ja, även människa, och i förlängningen till och 
med vilket slags samhälle vi vill leva i (jfr Eidsvåg 2009). Som 
detta visar bär diskussionen om den medborgerliga bildningen 
på en öppning mot alternativa sätt att bedriva undervisning och 
skapa kunskap på men också alternativa sätt att leva tillsammans 
och att organisera samhället. Med andra ord finns det här en 
utopisk dimension och därmed också en polemisk udd riktad 
mot alla föreställningar om den enda vägens politik och den 
enda vägens pedagogik. ”Allt kan vara tusenannorlunda”, som 
den finlandssvenske poeten Gunnar Björling så vackert uttryckte 
det (Björling 1995, s. 494). 

De fem svar på frågan om vad medborgerlig bildning är som i 
det följande kommer att skisseras utgår från olika traditioner och 
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skiljer sig mer eller mindre från varandra i avseende på vad för 
slags undervisning vi ska bedriva och vilka mål vi bör sträva mot 
i våra akademiska utbildningar. Gemensamt är dock att samtliga 
svar i grunden är politiska till sin karaktär, vilket i sig innebär en 
avgränsning mot den ekonomiska för att inte säga ekonomistiska 
tolkning av begreppet som man allt oftare stöter på, inte minst i 
Bolognasammanhang. Det som i Londonkommunikén omtalas 
som en förberedelse ”för ett liv som aktiva medborgare” visar sig 
i praktiken ofta innebära en utbildning med primärt fokus på 
anställningsbarhet och med yttersta syfte att främja den ekono-
miska tillväxten. 

Det är angeläget att inte reducera bildning och medborger-
lighet till enbart en fråga om anställningsbarhet i snäv mening. 
Det är knappast något fel med att vara en upplyst kund eller en 
flexibel resurs på arbetsmarknaden, men sådant har inte särskilt 
mycket att göra med medborgerlig bildning. I stället för att för-
söka omtolka begreppet så att det blir förenligt med kortsiktigt 
nyttotänkande och olika former av ekonomiska intressen, finns 
det mycket som talar för att den medborgerliga bildningen tvärt-
om skulle kunna mobiliseras mot sådana instrumentella betrak-
telsesätt. Tolkad på så vis kan den sägas gå på tvärs emot vissa 
framträdande nyliberala och ekonomistiska tendenser i det sam-
tida samhället och universitetsväsendet. Om nyliberalismen un-
derstödjer ett lönsamhetsperspektiv och satsa på dig själv-
tänkande så tar den medborgerliga bildningen sin utgångspunkt i 
just medborgerligheten, det offentliga, det som vi har gemensamt. 
Det är i lika hög grad ett politiskt som ett pedagogiskt begrepp. 

Samtidigt är det viktigt att här inte falla tillbaka på något en-
sidigt antingen-eller-tänkande. Snarare är det nödvändigt att 
begripliggöra och motivera den medborgerliga bildningen ut-
ifrån ett både-och-perspektiv. Det faktum att den medborgerliga 
bildningen inte uteslutande kan förstås i termer av nytta och 
anställningsbarhet betyder inte att den skulle vara helt nyttolös. 
Det stämmer säkert också, som det ibland påstås, att vissa – och 
kanske allt fler – arbetsgivare idag föredrar att anställa männi-
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skor med breda allmänorienterade kunskaper framför snäva 
specialister, vilket utgör ett argument för fler och mer framträ-
dande bildningsinslag i våra yrkesutbildningar (se t.ex. Lärarför-
bundet, SFS & TCO 2007, s. 9). Men huvudpoängen här är ändå 
att för individen kan det ofta vara mer än tillräckligt om den 
medborgerliga bildningen upplevs som meningsfull och leder till 
ett rikare liv liksom – möjligen – till större politisk medvetenhet 
och en vilja att aktivt delta i den kulturella och politiska offent-
ligheten. Ekonomin och anställningsbarheten är i det perspekti-
vet av underordnat intresse. Den springande punkten är att 
medborgerlig bildning har betydligt mer att göra med mening än 
med nytta. I ett utpräglat nyttofixerat, svåröverblickbart och till 
synes fragmenterat samhälle står den medborgerliga bildningen 
för sammanhang, överblick och en djupare meningsdimension. 
Att det förhåller sig på det sättet är något som förenar samtliga 
fem versioner som här kommer att diskuteras. 

Nyhumanismen 
Den första konceptionen är att se den medborgerliga bildningen 
som en utvidgad variant av det traditionella bildningsbegreppet, 
det vill säga att förstå den mot bakgrund av de nyhumanistiska 
bildningsidéer som utvecklades i Tyskland decennierna kring 
sekelskiftet 1800. Det centrala namnet här är Wilhelm von Hum-
boldt vars idéer i hög grad kom att prägla det år 1810 startade 
universitetet i Berlin, vilket med rätta brukar lyftas fram som det 
första moderna bildningsuniversitetet där professorerna inte 
bara skulle undervisa – vilket tidigare hade betraktats som deras 
huvuduppgift – utan också var ålagda att bedriva egen forskning.  

I en berömd programtext tillkommen vid tiden för universi-
tetsgrundandet, ”Om den inre och yttre organisationen av de 
högre vetenskapliga läroanstalterna i Berlin”, understryker 
Humboldt att själva poängen med universitetet består i att ”för-
binda den objektiva vetenskapen med den subjektiva bildning-
en” (Humboldt 2009, s. 89). Bildning uppfattas då som en pro-
cess i vilken den enskilda människan förverkligar sina positiva 
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anlag och inre förmågor. Som universitetets båda grundprinciper 
lyfter Humboldt fram ensamhet och frihet, Einsamkeit und Frei-
heit. Trots att kunskapen till sin natur är kollektiv måste forska-
ren vara fri att forska om vad han själv vill utan tanke på eventu-
ella tillämpningar. 

Förutom att bidra till vetenskapens kollektiva utveckling 
skulle professorerna oförtrutet vidarebilda sig själva men också 
ge så goda förutsättningar som möjligt för studenternas bildning. 
Även om Humboldts huvudfokus helt klart låg på den enskilde 
forskaren tänkte han sig att professorerna och studenterna ingick 
i en gemensam bildningsprocess. Ett konkret uttryck för den 
idén utgjordes av seminariet, som Lisa Öberg skriver om längre 
fram i den här antologin. När seminariet infördes vid Berlin-
universitetet gjordes det uttryckligen som en parallell till natur-
vetarnas laboratorium. Precis som där skulle man i seminariet 
tillsammans skapa ny kunskap, men inte genom experiment och 
laborationer utan genom kritisk granskning av och diskussioner 
om texter. I avseende på det kreativa meningsutbytet och den 
gemensamma kunskapsproduktionen vet alla humanistiska 
lärare att ett välfungerande seminarium utmärks av en oförut-
sägbar dynamik som kan sägas vara kongenial med den ständigt 
pågående bildningsprocessen. 

Det är också talande att Humboldt och andra tyska nyhuma-
nister förde fram ett nytt sätt att se på universitetsfakulteternas 
förhållande till varandra. Men här följde de egentligen bara Kant 
och hans argumentation i den sena skriften Striden mellan fakul-
teterna från 1798. Tidigare hade såväl den teologiska som den 
medicinska och den juridiska fakulteten ansetts stå över den filo-
sofiska fakulteten. Den senare betraktades allmänt som den läg-
sta, mest elementära fakulteten där alla studenter var tvungna att 
inleda sina högre studier innan de kunde fortsätta på någon av 
de andra mer yrkesförberedande fakulteterna. Nu vändes hierar-
kin upp och ned och den filosofiska fakulteten kom att uppfattas 
som den förnämsta och mest högtstående fakulteten just i kraft 
av att den stod fri från de andra fakulteternas starkare bindning 
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till staten och inriktning på nytta, användbarhet och professions-
förberedelse. Den filosofiska fakulteten lyder endast under för-
nuftet och kan därför, slog Kant fast, ”ta alla läror i anspråk för 
att underkasta dem prövning med avseende på deras sannings-
innehåll” (Kant 2009, s. 64). 

Således stod humanistiska ämnen som filosofi, historia och 
klassiska språk som latin och grekiska högst i kurs vid Berlinuni-
versitetet. Över huvud taget fanns det här en stark idealisering av 
den grekiska antiken. Det hör till saken att nyhumanismen var 
nära besläktad med den estetiska nyklassicism som Johann Joa-
chim Winckelmann hade lagt grunden för vid mitten av 1700-
talet och som sedan fick ett enormt genomslag i både Tyskland 
och stora delar av övriga Europa. Typiskt nog blev Altertumswis-
senschaft eller antikvetenskap en central disciplin vid det nya 
universitetet. Inom detta utpräglade bildningsämne försökte 
man med kunskaper och perspektiv från en mängd olika disci-
pliner nå fram till en så fullständig förståelse som möjligt av 
antiken (Karlsohn 1999; se även Karlsohn 2009). Också i bild-
ningshänseende betraktades de gamla grekerna, i synnerhet 
Sokrates, Platon och Aristoteles, som föredömliga – ja, bokstav-
ligt talat som förebildliga. 

Även om bildning förstods som en process utan något be-
stämt slutmål menade nyhumanisterna att man genom att bilda 
sig övar upp förmågan att bortse från egna egoistiska intressen 
för att i stället se till det universella och allmänmänskliga, eller 
åtminstone det allmänna bästa. Det som universiteten skulle 
bilda var, med Humboldts egna ord som också lyfts fram av 
Henrik Bohlin i hans bidrag nedan, ”sedliga människor och goda 
medborgare” (Humboldt 1903, s. 205). En i det avseendet bildad 
person, som genom studier i humaniora och klassiska språk på 
ett harmoniskt sätt utvecklat sina själsförmögenheter, tänktes 
helt enkelt besitta grundläggande kunskaper och vara både klok 
och ansvarskännande. I enlighet med detta betraktades det hu-
manistiska bildningsprogrammet länge som den ideala ämbets-
mannabildningen. Det var också i praktiken den dominerande 
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utbildningen för blivande statstjänstemän inte bara i Tyskland 
utan också i Sverige (Liedman 1991). 

Idag skulle en uppdaterad version av den nyhumanistiska 
bildningen av liknande skäl kunna lyftas fram som ett med-
borgerligt bildningsideal. Man skulle i sådana fall kunna hävda 
att den medborgerliga bildningen kan fungera som en garant 
mot de värsta formerna av intressepolitik samtidigt som den kan 
leda till att studenten inte bara erhåller en bred grundläggande 
kompetens utan också ges goda förutsättningar att intellektuellt, 
etiskt och estetiskt förverkliga sig själv, kort sagt bli en reflekte-
rande medborgare. 

Den nyhumanistiska bildningskonceptionen har alltsedan ti-
digt 1800-tal varit viktig också i Sverige, och genom en reform 
vid mitten av samma sekel kom bildningsidéerna att institu-
tionaliseras i det svenska universitetsväsendet. Något förenklat 
kan man säga att det var då som vi fick ett forskningsuniversitet 
av tysk, humboldtsk modell. Sedan dess har den humboldtska 
bildningsuppfattningen blivit något av en överideologi inom 
universitetsväsendet, åtminstone bland humanister. Inte minst 
brukar Humboldt flitigt åberopas i högtidliga akademiska sam-
manhang, som vid rektors- och professorsinstallationer, låt vara 
att detta ofta görs på ett överslätat och idealiserat sätt. 

I verkligheten tycks den humboldtska universitetsmodellen 
dock befinna sig i djup kris. I massutbildningens tidevarv, när 
universitet och högskola också öppnats upp för allehanda prak-
tiska ämnen på samma gång som forskningen i hög grad lämnat 
akademin, har det klassiska bildningsidealet allt svårare att hävda 
sig. Successivt har det urholkats och marginaliserats. Eller rättare 
sagt finns idealet kanske kvar, men ofta ser de faktiska förhållan-
dena annorlunda ut. Dagens universitet har i själva verket inte 
särskilt mycket att göra med Humboldts och andra nyhumanis-
ters idéer om vad ett universitet borde vara. Som Jacques Derrida 
noterade redan 1980:  
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Det västerländska universitetet är en mycket färsk constructum 
eller artefakt, och redan förnimmer vi dess slutpunkt; märkt av 
ändlighet, trots att man vid inrättandet av dess nuvarande mo-
dell – mellan Striden mellan fakulteterna (1798) och grundandet 
av universitetet i Berlin (den 10 oktober 1810, när det uppdrag 
som givits till Humboldt slutförts) – trodde att den var i sam-
klang med en idé om förnuftet, med andra ord med en viss rela-
tion till det oändliga. (Derrida 2009, s. 74) 
 

Det kan tyckas ligga något paradoxalt i det faktum att Humboldt-
idealet så gärna och så ofta lyfts fram idag då det bildnings-
universitet som förknippas med hans namn i realiteten ter sig 
väldigt avlägset, inte bara i Sverige utan också i Tyskland, där 
akademin på senare år förändrats på ett långt mer grundläg-
gande sätt än här. Men man kan med goda skäl hävda att retori-
ken kring Humboldt och bildningen är högst symptomatisk i 
just det ögonblick då de traditionella bildningssträvandena kan-
ske är mer hotade än vad de någonsin varit. Ja, alltsedan Hum-
boldts egen tid har det funnits ett återkommande mönster enligt 
vilket de nyhumanistiska bildningsidéerna – med betoning av 
akademisk fördjupning, processuellt lärande och allsidig person-
lighetsutveckling – lyfts fram som en positiv motkraft mot så-
dant som uppfattas som en urholkad och ofta också specialiserad 
och instrumentell utbildning. Så förhåller det sig också idag. 

Folkbildningen och studiecirkeldemokratin 
Även om den humboldtska traditionen fick ett stort genomslag i 
det svenska universitetsväsendet redan under 1800-talet utveck-
lades det vid slutet av samma sekel och framför allt under det 
tidiga 1900-talet en delvis annan bildningstradition i Sverige. 
Denna andra konception av medborgerlig bildning var mindre 
akademisk och i stället desto starkare knuten till de framväxande 
folkrörelserna: nykterhetsrörelsen, frikyrkorörelsen och i synner-
het arbetarrörelsen (se vidare Burman & Sundgren red. 2010).  

Många av dem som utvecklade och förde fram denna folk-
bildningskonception tog i och för sig starka intryck av den ny-
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humanistiska bildningsuppfattningen, och vissa av dess grundfö-
reställningar återkommer följaktligen också här, som framhä-
vandet av det balanserade, personlighetsutvecklande och karak-
tärsdanande. Men på ett helt annat sätt än de tyska nyhumanis-
terna kombinerade de svenska folkbildningsförespråkarna detta 
med ett uttalat nyttoperspektiv. Det ansågs vara viktigt att kun-
skaperna och bildningen verkligen kom till användning i kam-
pen för ett mer rättvist och jämlikt samhälle. Det betyder att den 
politiska dimensionen var betydligt mer explicit här än i den 
tyska nyhumanismen. Det vore dock missvisande att framställa 
folkbildningskonceptionen som särskilt radikal och omstörtan-
de. Även här fanns i själva verket en tydlig harmoniföreställning 
i avseende på både individen och samhället i stort. Det var den 
skötsamme arbetaren som utgjorde idealet (Ambjörnsson 1988), 
och även om det fanns undantag så fungerade folkbildningen i 
allt väsentligt som en motkraft mot revolutionär radikalism.  

Svenskt bildningstänkande förknippas kanske framför allt 
med Ellen Key och Hans Larsson vilka decennierna kring sekel-
skiftet 1900 skrev fina essäer om bildning. I ”Bildning: Några 
synpunkter” från 1897 beskriver Key bildning som en allsidig 
utveckling av människans andliga förmågor, där förståndet, 
känslan, fantasin och skönhetssinnet smälts samman i en högre 
organisk enhet. En sådan bildning ger inte bara förmåga till 
urskillning, utan den bildade människan karakteriseras också av 
en upphöjd mildhet och förståelse av livets mångfald. Eller som 
Key själv uttrycker det: 

Översikten, helhetssynen, syntesen – detta är på tankens områ-
de bildningens högsta resultat. Och är detta resultat uppnått, då 
följer därav på känslans område det lika betydelsefulla: den 
sympatiska förståelsen. (Key 2010, s. 141) 
 

Larssons bildningsuppfattning – som tydligast kommer till ut-
tryck i essän ”Om bildning och självstudier” från 1908 – påmin-
ner på många sätt om Keys. De är helt eniga om personlighets-
odlingens avgörande betydelse, skönlitteraturens och konstens 
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danande förmåga och att bildningen bör betraktas som en livs-
process. Men i högre grad än Key ser Larsson ett värde i att spe-
cialisera sig, även om detta ska göras med tanke på helheten. Den 
företeelse som man väljer att specialisera och fördjupa sig i måste 
ges en allsidig belysning. Mottot för Larssons essä är talande nog: 
”Icke allt, men det hela – i delen” (Larsson 2010, s. 167).  

En annan svensk folkbildningstänkare som är värd att upp-
märksamma i detta sammanhang är Oscar Olsson. Han engage-
rade sig tidigt i nykterhetsrörelsen och blev också riksdagsman 
för socialdemokraterna. Mest känd är han för sitt organisatoriska 
arbete, och inte utan anledning har han utnämnts till ”studiecir-
kelns fader”. Han uppfattade studiecirkeln som den ideala for-
men för allt det bildningsarbete som sker utanför det formella 
skolväsendet. Som det antyder betonade han samarbetet och den 
mellanmänskliga interaktionen starkare än Key och Larsson. 
Enligt Olsson får bildning inte reduceras till något som sker blott 
inom enskilda människor, utan det är först och främst fråga om 
en kollektiv process. Genom studiecirkeln har folket möjlighet 
att bilda sig självt. Folkbildningsarbetet är – som han själv skri-
ver – inte bara till för folket utan det måste ske genom folket 
(Olsson 2010, s. 240).  

Studiecirkeln, som utgör en sorts institutionell manifestering 
av denna andra konception av medborgerlig bildning, kan för-
stås som en folklig, demokratisk variant av den akademiska se-
minariekulturen. I en studiecirkel är konsten att lyssna lika viktig 
som konsten att tala, och den bygger i högsta grad på ömsesidig-
het, hänsyn och ansvar, egenskaper som också är av central be-
tydelse för den medborgerliga bildningen liksom för det demo-
kratiska samhällslivet i stort. Mot den bakgrunden är det tänkvärt 
att Olof Palme i ett tal vid socialdemokraternas partikongress 1969 
karakteriserade Sverige som en studiecirkelsdemokrati:  

Sverige är till en grundläggande grad en studiecirkelsdemokrati. 
Det är genom studiecirklar som generationer har tränat sig själ-
va i kritisk analys så att de kan nå förnuftiga beslut genom att 
arbeta med varandra utan att ge upp sina ideal i den processen. 



 
 

S V A R  P Å  F R Å G A N :  V A D  Ä R  M E D B O R G E R L I G  B I L D N I N G ?  

 19

Det är ofta i studiecirklar som förslag till förändringar i samhäl-
let först har tagits upp. (Citerat efter Gougoulakis 2001, s. 17) 

Liberal education 
Trots detta har den svenska folkrörelsetraditionen under senare 
decennier varit tämligen negligerad, åtminstone inom akademin. 
Idag är det förvånansvärt sällan som man i högskolepedagogiska 
och universitetspolitiska sammanhang stöter på hänvisningar till 
svenska bildningstänkare som Hans Larsson och Oscar Olsson. 
Betydligt oftare hänvisas det i stället – förutom till Humboldt 
och klassiska tyska bildningsteoretiker – till den anglosaxiska 
liberal education-traditionen, som utgör den tredje koncep-
tionen av medborgerlig bildning. Denna tradition är institu-
tionellt förankrad i framför allt amerikanska – men också alltfler 
europeiska och asiatiska – liberal arts college. Det är ofta fråga 
om exklusiva, högprestigelärosäten som erbjuder en bred huma-
nistisk och inte sällan också samhällsvetenskaplig och naturve-
tenskaplig grundutbildning. Studenterna, som vanligtvis börjar 
på dessa college direkt efter avslutade studier i high school, det 
vill säga i övre tonåren, får här en gedigen kunskapsbas innan de 
går ut i arbetslivet eller läser vidare på någon professions- eller 
forskarutbildning. Överlag är utbildningarna av högsta kvalité 
med små studentgrupper, stor lärartäthet och mycket undervis-
ningstid (se vidare Burman 2011b; Burman & Mehrens red. 2011).  

Den version av liberal education som har uppmärksammats 
mest i Sverige under det senaste decenniet är den som utformats 
av Martha C. Nussbaum, som är professor i Law and Ethics vid 
universitetet i Chicago och som flera av författarna i föreliggande 
antologi explicit hänvisar till. I sin redan klassiska bok Cultiva-
ting Humanity från 1997 går hon i ett passionerat försvar för en 
moderniserad form av liberal education, en fri utbildning anpas-
sad till vår tids förutsättningar och behov. Det faktum att vi lever 
i en tid präglad av globalisering, kulturell mångfald och etnisk 
pluralism måste enligt Nussbaum återspeglas i våra högre utbild-
ningar. Samtidigt är det tydligt att hon inte helt vill överge den 
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klassiska kanon som kan sägas ligga till grund för hela liberal 
education-traditionen, utan snarare vill hon komplettera denna 
kanon med nya perspektiv, kunskapsformer och erfarenhetsom-
råden. Inte för intet är underrubriken till hennes bok A Classical 
Defense of Reform in Liberal Education (Nussbaum 1997; se även 
Burman 2011a). 

I likhet med många andra samtida bildningsförespråkare 
framhåller Nussbaum att högre utbildning bör fungera som en 
förberedelse för ett liv som aktiva medborgare. Det gäller därför 
att få studenterna att tänka kritiskt, bli empatiska och utveckla 
en kosmopolitisk grundhållning. Sådana egenskaper uppfattar 
Nussbaum som grundläggande för ett aktivt demokratiskt liv. 
Och hon noterar också att det breda, humanistiskt präglade 
utbildningsprogram som hon efterlyser är helt i enlighet med 
FN:s deklaration för de mänskliga rättigheterna från 1948. Där 
slås det fast i artikel 26:  

Utbildningen skall syfta till att utveckla personligheten till fullo 
och till att stärka respekten för de mänskliga rättigheterna och 
de grundläggande friheterna. Utbildningen skall också främja 
förståelse, tolerans och vänskap mellan alla nationer, rasgrupper 
och religiösa grupper samt främja Förenta nationernas verksam-
het för fredens bevarande. (Förenta Nationerna 1948: Artikel 26; 
Nussbaum 2010, s. 14) 
 

Trots att man skulle kunna invända mot Nussbaums klassicistis-
ka utgångspunkter och mot vissa av hennes underliggande anta-
ganden, till exempel att vi kan bli bättre människor och medbor-
gare genom läsning av en viss typ av skönlitteratur, är det svårt 
att inte tycka att hennes program för en kosmopolitisk utbild-
ning syftande till att kultivera hela människan är sympatiskt.  

Dewey och den demokratiska utbildningen 
Det finns emellertid också andra sätt att se på medborgerlig 
bildning. En annan konception som kan mejslas ut är likaledes 
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ursprungligen anglosaxisk men skiljer sig från liberal education 
på flera viktiga punkter. Det centrala namnet i denna fjärde 
konception är John Dewey. Hans tänkande står fritt från den 
klassicism som ligger till grund för Nussbaums analys och som 
över huvud taget är framträdande i liberal education-traditionen. 
Det finns också, måste man medge, ett elitistiskt drag hos Nuss-
baum liksom hos många andra liberal education-teoretiker som 
inte återfinns på samma sätt hos Dewey.  

Samtidigt kan han tyckas stå långt från den humboldtska 
bildningsuppfattningen. Det är slående att Dewey, som var en 
extremt produktiv tänkare vars samlade verk omfattar många 
tusen sidor, endast undantagsvis på något mer ingående sätt be-
handlade frågor som specifikt har att göra med universitets-
väsendet och den högre utbildningen. Inom det pedagogiska 
området intresserade han sig först och främst för barns och ung-
domars lärprocesser. Kanske är det inte ens korrekt att tala om 
bildning i samband med Dewey. Som bekant finns det inget ord 
för Bildung eller bildning på engelska. I stället brukar man tala 
om formation, cultivation (den term som Nussbaum använder) 
eller helt enkelt education, men inget av dessa ord motsvarar till 
fullo bildningsbegreppet. Dewey själv föredrog att tala om lär-
processen i termer av växande, growth, samtidigt som han beto-
nade vikten av demokratisk utbildning – democratic education 
(se även Liedman 1997, s. 241-261). 

Dewey kom tidigt fram till sin breda förståelse av demokrati 
som någonting mycket mer än en specifik styrelseform. Snarare 
handlar demokrati om ett samhälleligt etos och ett sätt att leva 
tillsammans med andra människor. Ja, det är något som måste 
genomsyra hela samhället. Det avgörande är det sätt på vilket 
individerna och samhället är organiskt sammanlänkande och 
uppfyllda av en gemensam demokratisk anda. Dewey understry-
ker också kommunikationens betydelse för den demokratiska 
kulturen. ”Det är inte bara så att samhället fortlever genom 
kommunikation”, påpekar han, ”utan man kan mycket väl säga 
att det existerar i överföringen och i kommunikation. Det finns 



 
 
A N D E R S  B U R M A N  

 22 

mer än ett etymologiskt samband mellan orden common, com-
munity och communication” (Dewey 2005, s. 38). Detta har bi-
dragit till att han ofta framställts som en föregångare till den så 
kallade kommunitaristiska politiska filosofin. Men det finns 
också andra tolkningar av Deweys samhällstänkande. Vissa be-
traktar honom som en radikal politisk teoretiker medan andra 
ser honom som en typisk företrädare för den sociala ingenjörs-
konst som genom bland andra Alva och Gunnar Myrdal blev så 
viktig i efterkrigstidens Sverige (Karlsson 2001). Att Dewey låter 
sig förstås på så många olika sätt beror delvis på att hans tänkan-
de genomgick flera olika faser men också på att han i sitt politis-
ka tänkande var notoriskt otydlig (Englund 1997; Morris & Sha-
piro 1993, s. x). Själv är jag benägen att tolka honom som en 
tämligen försiktig socialliberal tänkare vars argument alltid an-
passades till den situation i vilken de uttalades samtidigt som 
han på det stora hela tenderade att förstå det politiska i moralis-
ka termer. Vidare betonande han den helt avgörande roll som 
utbildningen har att spela för utvecklingen av den demokratiska 
samhällsandan.  

Som Jonna Hjertström Lappalainen och Eva Schwarz visar i 
sitt gemensamt skrivna kapitel i den här antologin hade Dewey 
också intressanta idéer om tänkandet och kunskapsprocessen (se 
även Burman 2008). Här kan bara läggas till att han menade att 
utbildningen i möjligaste mån ska vara anpassad till samtidens 
behov och förutsättningar. Det innebär att en deweysk pedago-
gik och utbildning måste se annorlunda ut idag än vad den gjor-
de på hans egen tid. Åtskilliga sådana försök att utveckla ett sam-
tida pedagogiskt och demokratiskt program i enlighet med De-
weys utgångspunkter och grundtankar har också gjorts. Här kan 
man till exempel nämna Tomas Englund och andra forskare vid 
Örebro universitet som utvecklat en så kallad deliberativ peda-
gogik (se t.ex. Englund red. 2007). Hit kan man möjligen också 
föra den norske pedagogiske teoretikern Lars Løvlie som i olika 
sammanhang skrivit om det som han benämner teknokulturell 
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bildning (t.ex. Løvlie 2007). Även det handlar i högsta grad om 
medborgerlig bildning. 

Kritisk pedagogik 
Bildningsteorier tar i regel avstamp i det som anses vara det 
bästa för den enskilda människan, vilket inte sällan hamnar i 
konflikt med det som uppfattas som det bästa för samhället i 
stort. Antinomin mellan individuellt självförverkligande och soci-
al reproduktion har i själva verket framställts som ett av de mest 
grundläggande spänningsförhållandena i utbildningsdebatten (Bru-
ner 2002, s. 9, 88). För många bildningstänkare, ja, säkert de flesta 
– Humboldt utgör bara det tydligaste exemplet – ligger tyngd-
punkten helt klart vid den individuella polen. Men det finns också 
de som utifrån andra grunder än rent individuella hävdar att ut-
bildningsväsendet borde sträva efter att gå utöver det andra målet 
som handlar om den sociala reproduktionen, nämligen de som vill 
använda utbildningsväsendet i kampen för ett annat samhälle och 
därigenom förändra den rådande sociala ordningen. 

Till det lägret hör den så kallade kritiska pedagogiken – hos 
vilken en femte och sista konception av medborgerlig bildning 
kommer till uttryck. Den samtida kritiska pedagogiken, med 
företrädare som Henry Giroux, bell hooks (pseudonym för Glo-
ria Jean Watkins), Peter McLaren och Ira Shor, kan sägas ha 
utvecklats ur åtminstone två huvudkällor. Å ena sidan den form 
av radikal 1960- och 70-talspedagogik som främst förknippas 
med Paolo Freire och hans kamp för att alfabetisera och politiskt 
medvetandegöra den fattiga brasilianska befolkningen. Å andra 
sidan den så kallade västmarxismen med namn som Antonio 
Gramsci, Herbert Marcuse och hela Frankfurtskolan. En central 
utgångspunkt här är den unge Marx analyser av alienationspro-
blematiken, det vill säga att arbetare i den moderna, kapitalistis-
ka produktionsprocessen främmandegörs från inte bara produk-
tionen utan i sista hand också sig själva. De kritiska pedagogerna 
vidgar detta till att gälla hela skolväsendet. I skolan, menar de, 
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tvingas eleverna in i en kultur som är antitetisk till genuin frihet 
(se t.ex. Brookfield 2005). 

Hos de kritiska pedagogerna finns det ett starkt politiskt en-
gagemang men också en djupgående kritik av traditionell under-
visning och utbildning som de uppfattar som alltför socialt re-
producerande och individuellt förkvävande. De experimenterar 
därför med alternativa undervisningsformer och understryker 
vikten av att undervisningen utgår från studenternas faktiska liv 
och tidigare erfarenheter. Ytterst kämpar de för ett annorlunda 
samhälls- och utbildningssystem, eller rent av mänsklig frigörel-
se. Målet är att förändra samhället i en demokratisk riktning 
men också att frigöra människorna från både inre och yttre för-
tryck. Det ena hör nödvändigtvis samman med det andra. Ett 
centralt begrepp är empowerment, ett ord som det inte finns 
någon bra svensk översättning av men som har att göra med 
människors bemyndigande, som i Kants inledningsvis nämnda 
upplysningsuppsats. Shor, som förutom av Freire och västmarx-
ismen också är starkt påverkad av Dewey, beskriver bemyndi-
gande utbildning – empowerment education – som en kritisk 
pedagogik för att förändra både individen och samhället:  

Det är ett studentcentrerat program för mångkulturell demo-
krati i skola och samhälle. Det närmar sig individuellt växande 
som en aktiv, kooperativ och social process, eftersom självet och 
samhället skapar varandra. Människor skapar inte sig själva i ett 
vakuum, och samhället kan enbart skapas av människor till-
sammans. Målet för denna pedagogik är att förbinda personligt 
växande och offentligt liv genom att utveckla starka förmågor, 
akademisk kunskap, utforskningsvanor och kritisk nyfikenhet 
rörande samhälle, makt, ojämlikhet och förändring. (Shor 1992, 
s. 15) 

Makt, som i vår akademiska värld så ofta associeras med något 
negativt, ges här en positiv innebörd.  

Något annat som är värt att poängtera rörande de kritiska pe-
dagogerna är att de inte bara talar om hur viktigt det är att ge 
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förutsättningar för ett aktivt medborgarskap, utan att de också 
bejakar det faktum att många studenter – och lärare – faktiskt 
redan är aktiva medborgare. Den sedvanliga inriktningen på 
teorier kompletteras här med ett framhävande av det politiska 
handlandet, praxis. Även om det inte är helt enkelt att se på vilka 
sätt akademin i sin helhet skulle kunna öppnas upp för olika for-
mer av social aktivism, framstår detta som en klart intressant 
konception av medborgerlig bildning. Så trots att kritisk pedago-
gik vanligtvis inte brukar föras på tal i samband med bildning 
innefattar den mycket som man skulle kunna ta fasta på i försö-
ken att utforma ett radikalt bildningsbegrepp för vår tid.  

Omdöme, reflektion, handlande 
I det föregående har fem svar på frågan om vad medborgerlig 
bildning innebär urskiljts, skisserade utifrån Humboldts ny-
humanism, den svenska folkbildningstraditionen, liberal educa-
tion, Deweys idéer om demokratisk utbildning och slutligen den 
kritiska pedagogiken. I det konkreta arbetet med bildning vid 
dagens högskolor och universitet kan vi mycket väl tillåta oss att 
vara eklektiska och plocka det bästa från de olika traditionerna i 
enlighet med våra egna specifika behov och intressen.  

Ändå är det motiverat att göra några ytterligare klargöranden 
och preciseringar av hur begreppet kan förstås i mer övergripan-
de termer. Då framstår det först och främst som angeläget att 
betrakta bildning som ett verb snarare än ett substantiv. I visst 
avseende är aktiviteten, processen här betydligt viktigare än 
resultatet. Om bildning ska fortsätta att vara ett positivt värde-
laddat begrepp tror jag att det är klokt att sluta tala om bildning i 
exkluderande termer, som att vissa människor är bildade i mot-
sats till andra, obildbara, obildade eller kanske rent av halvbilda-
de. Vad bildning ytterst handlar om är snarare det goda lärandet 
och hur man som lärare kan sätta igång olika reflektions- och 
lärandeprocesser som kan leda studenterna till sådant som långt 
ifrån alltid kan förutses. Varje individuell bildningsprocess är 
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unik och låter sig inte utan vidare fångas in av generella, förutbe-
stämda lärandemål. 

I en högskola som på olika sätt vill uppmuntra studenternas 
medborgerliga bildning måste de erbjudas möjligheter till kon-
tinuerlig självreflektion över sådant som de gör, läser eller på 
andra sätt upplever. Det är genom reflektion som flyktiga upp-
levelser kan förädlas till bestående erfarenheter (Burman 2009, s. 
127 f.). Som Ingela Josefson visar i sitt kapitel i den här volymen 
kan denna reflektion med fördel ske i form av skrivande. Eget 
skrivande kan fungera som en väg till kunskap och i förläng-
ningen, kompletterat med andra erfarenheter, till bildning. Eller 
det är kanske mer korrekt att formulera det som att det reflektiva 
förhållningssätt som kommer till uttryck i vissa former av skri-
vande utgör en nödvändig ingrediens i den ständigt pågående 
bildningsprocessen.  

Bildning kan, som bland andra Sven-Eric Liedman har fram-
hållit, särskiljas från visdom (Liedman 2001, s. 315-374). Visdom 
är något tidlöst och allmänmänskligt, som vi kan förstå direkt. 
Men det kan också vara fruktbart att skilja mellan bildning och 
lärdom. Att vara bildad är någonting annat än att vara lärd (jfr 
Agardh 2010, s. 56 ff.). En professor, till exempel, kan vara hur 
lärd som helst utan att för den skull vara särskild bildad. Bild-
ning, och detta gäller i ännu högre grad för medborgerlig bildning, 
har inte särskilt mycket att göra med hur många böcker man har 
läst eller hur många språk man behärskar. Ännu mindre är det 
fråga om vett och etikett. Det som i första hand kännetecknar 
bildning i allmänhet och medborgerlig bildning i synnerhet är i 
stället, är jag benägen att hävda, en vilja att ständigt lära sig nya 
saker, en öppenhet för oväntade perspektiv och en beredvillighet 
att i grunden omvärdera sina egna värderingar och föreställning-
ar. En sådan självkritisk och självgranskande inställning måste i 
hög grad vara förankrad i det inre samtal mellan mig och mig 
själv som ibland kallas tänkande (Platon 2000, Arendt 1998, s. 
113; se även Burman 2011c). Det innebär att den medborgerliga 
bildningen bär på en existentiell dimension som har att göra 
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med hur jag ser på mig själv i den värld i vilken jag lever. Men 
det handlar inte bara om mig själv utan också om andra männi-
skor. Den medborgerliga bildningen har kort sagt också en sida 
som vetter åt etiska reflektioner rörande den andre. Även den 
aspekten är av största vikt att beakta i det kontinuerliga bildnings-
arbetet. Hur ser relationen egentligen ut mellan mig och den and-
re? Hur ser jag på den andre? Hur ser den andre på mig? 

Det som främst särskiljer den medborgerliga bildningen från 
bildning i allmänhet är att den förra mycket tydligare pekar hän 
mot andra människor i plural, mot den väv av mänskliga relatio-
ner som enligt Hannah Arendt är utmärkande för det politiska. 
Här kan man särskilt lyfta fram omdömets betydelse, omdömet 
som just Arendt uppfattar som den mest politiska av våra intel-
lektuella förmågor (Arendt 1992). Omdömet befinner sig i själva 
skärningspunkten mellan tänkandet och handlandet. Det är nära 
besläktat med det aristoteliska begreppet fronesis, det vill säga 
den praktiska klokhet som visar sig i förmågan att utan tillämp-
bara regler applicera teoretiska kunskaper och generella princi-
per i konkreta situationer (Aristoteles 1988, s. 163 ff.; Nilsson 
2009). Både omdömet i Arendts mening och Aristoteles fronesis 
förmedlar på så sätt mellan det universella och det partikulära 
och manifesterar sig idealt sett i handlande. Det är också där den 
medborgerliga bildningen i bästa fall utmynnar, i handling, 
praxis, förändring.  

Bildning har alltid strävat efter att förstå världen. Den med-
borgerliga bildningen vill också förändra den. 

Således kan reflektionen, omdömet och handlandet lyftas 
fram som tre helt avgörande moment i den medborgerliga bild-
ningen. Och i ett försök att ringa in ett av flera möjliga sätt som 
medborgerlig bildning kan betraktas på ska här avslutningsvis in-
ledningsstycket i Kants upplysningsuppsats travesteras (jfr Kant 
1989, s. 27): 

Medborgerlig bildning är studentens utträde ur sin icke själv-
förvållade oförmåga att göra bruk av sin omdömesförmåga och 
sitt reflekterande tänkande utan någon annans ledning. Den är 
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icke självförvållad om orsaken till den inte ligger i brist på för-
stånd, utan i brist på förutsättningar för och möjligheter till 
kontinuerlig självreflektion och till ett uppövande av omdömes-
kraften. Sapere aude! Våga reflektera! Våga fälla omdömen! Våga 
handla! Ge studenterna möjligheter att göra bruk av sin omdö-
meskraft och kritiska reflektionsförmåga! lyder alltså den med-
borgerliga bildningens valspråk. 
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