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Konsten att växa  
som människa 

Anders Burman 
 

et finns vissa begrepp som är positivt värdeladdade sam-
tidigt som de inte låter sig definieras på något enkelt sätt. 

Dit hör till exempel frihet, rättvisa eller demokrati. De allra flesta 
uppfattar dem säkert som i grunden bra och värdefulla, men 
sedan går meningarna isär om vad de egentligen står för. Därför 
pågår det hela tiden en kamp om den här typen av öppna be-
grepp. Utifrån olika intressen försöker man göra begreppen till 
sina och använda dem för egna syften.1 Det politiska språket kret-
sar i stor utsträckning kring sådana i grunden omstridda begrepp, 
men vilka dessa närmare bestämt är skiftar över tid, åtminstone 
om man ser över längre tidsperioder. Det var till exempel först 
framåt mitten av 1900-talet, efter det andra världskriget, som 
demokrati blev ett begrepp som praktiskt taget alla i västvärlden 
ställde sig bakom. Det är fortfarande så att det skulle vara nästin-
till omöjligt för en svensk politiker att det minsta ifrågasätta 
demokratins överlägsna värde – och tur är kanske det. 

Det finns också vissa begrepp som under tidigare perioder i 
historien haft en tydlig positiv värdeladdning men som idag 
förlorat den karaktären. Några typexempel utgörs av dygd, 
sedlighet och plikt. Fram till för inte så väldigt länge sedan var de 
självklara positiva begrepp, inte minst inom politiken, men idag 
                                                                               
1 Se vidare Walter Bryce Gallies diskussion om i grunden omstridda be-
grepp; ”Essentially Contested Concepts”, i Gallie, Philosophy and the 
Historical Understanding (London: Chatto & Windus, 1964), s. 157-191. 
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används de sällan eller aldrig på ett sådant sätt. De har helt en-
kelt förlorat mycket av sin forna glans. 

Hur förhåller det sig då i detta avseende med begreppet 
bildning, eller som man säger på tyska: Bildung? Det mesta tyder 
på att folk uppfattar och värderar det på högst olikartade sätt. 
Fortfarande finns det vissa – inte minst humanistiskt orienterade 
äldre personer – som ser bildning som något bra och värdefullt, 
men för andra bär det helt klart på negativa associationer. Fast 
det kanske mest påtagliga är att de allra flesta inte verkar bry sig 
överhuvudtaget. Framför allt tycks många yngre människor inte 
ha någon relation till bildningsbegreppet alls, såvida de inte 
förknippar det med något gammalt och mossigt, som en kvarleva 
från en tid som flytt.  

För hundra år sedan såg situationen helt annorlunda ut. Då 
var bildning ett av de allra mest centrala pedagogiska men också 
politiska begreppen. Bildning betraktades som lösningen på den 
så kallade sociala frågan och väckte förhoppningar om en vack-
rare framtid. Så som bildning förstods vid den tiden kan den 
sägas ha befunnit sig i skärningspunkten mellan utbildnings-
väsendet, konst- och kultursfären och den politiska offentlig-
heten. Under 1900-talets lopp separerades pedagogiken, esteti-
ken och politiken i hög grad från varandra, även om kontakt-
ytorna har fortsatt att vara stora mellan kulturpolitik och bild-
ningstänkande.2 Under decennierna kring sekelskiftet 1900 var 
bildning dessutom ett begrepp vars innebörd olika grupperingar 
stred om. Inom överklassen var det inte ovanligt att betrakta 
bildning som ett klassprivilegium, medan man inom arbetarklas-
sen försökte erövra det i sin kamp för ett annat, mer demokra-
tiskt samhälle. Och trots att begreppet hade uppkommit i helt 
andra sociala miljöer, med kopplingar till akademin och den 
lärda världen, lyckades arbetarrörelsens företrädare faktiskt göra 
begreppet till sitt. Bildning blev ett nyckelbegrepp inom arbetar-

                                                                               
2 Per Sundgren, Kulturen och arbetarrörelsen. Kulturpolitiska strävanden 
från August Palm till Tage Erlander (Stockholm: Carlsson, 2007). 
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rörelsen, precis som det blev inom nykterhetsrörelsen och inom 
vissa grenar av frikyrkorörelsen.  

Överallt lyftes den skötsamme arbetaren fram som ett ideal.3 
Särskilt viktigt ansågs det vara med någon form av medborgerlig 
bildning. Att folket erhöll en sådan bildning betraktades helt 
enkelt som en förutsättning för det demokratiska samhälle som 
höll på att växa fram vid den här tiden, men det talades också 
mycket om estetisk, moralisk och kognitiv bildning.4 För den 
enskilda människan tänkte man sig att bildning kunde bereda 
vägen för ett rikt och fritt liv. Idag är det knappast nödvändigt 
och kanske inte heller önskvärt att tala om bildning i sådana 
termer, men faktum kvarstår att man med bildningsbegreppet 
kan få syn på kunskapens personlighetsutvecklande möjligheter. 
Vissa kunskaper får oss att växa som människor. Det är först och 
främst om detta som bildning handlar, det fria växande vars mål 
och resultat inte är på förhand givna.5 

Därför är det både symptomatiskt och bekymmersamt att 
bildningsbegreppet spelar en så undanskymd roll i dagens sven-
ska utbildningspolitik. Den debatt om skola och universitet som 
förs idag handlar först och främst om effektivitet, kunskapsmät-
ning och målstyrning, långt från bildningens fria kunskaps-
sökande. Men inte heller dagens akademiska pedagoger talar 
särskilt ofta om bildning. Åtminstone delvis har detta säkert att 
göra med att hela pedagogikämnet, i likhet med många andra 
svenska samhälls- och humanvetenskapliga discipliner, har kapat 
banden till den tyska akademiska traditionen till förmån för 
                                                                               
3 Ronny Ambjörnsson, Den skötsamme arbetaren. Idéer och ideal i ett norr-
ländskt sågverkssamhälle 1880–1930 (Stockholm: Carlsson, 1988). 
4 Se t.ex. mitt bidrag längre fram i den här antologin, ”Odlandet av våra 
sinnen. Hans Larsson och bildningens former”. 
5 Det är på det sättet Donald Broady beskriver kärnan i det klassiska bild-
ningsbegreppet: att bli något på förhand inte givet. Broady, ”Om bildning 
och konsten att ärva”, i Anders Burman & Per Sundgren (red.), Bildning. 
Texter från Esaias Tegnér till Sven-Eric Liedman (Göteborg: Daidalos, 2010), 
s. 359, och Broady, ”Bildningstankens krumbukter. Några blad ur historien 
från 1970-tal till 2010-tal”, i Anders Burman & Per Sundgren (red.), Svenska 
bildningstraditioner (Göteborg: Daidalos, 2012), s. 285. 
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anglosaxisk vetenskap.6 Men ändå finns det också i Sverige vissa 
som fortsätter att insistera på bildningsbegreppets menings-
fullhet och användbarhet. I själva verket har det under det sista 
decenniet publicerats ett flertal böcker, framför allt av idéhisto-
riker, filosofer och företrädare för andra mer traditionella huma-
nistiska discipliner, om bildningens betydelse, förutsättningar 
och möjligheter.7 Kanske är det rent av så att vi idag håller på att 
bevittna något av en renässans för bildningen.  

Den svårfångade bildningen 
Hur ska man då förstå detta öppna och diffusa begrepp? Under 
de senaste tvåhundra åren har det levererats en lång rad svar på 
frågan om vad bildning egentligen är. Ellen Key, till exempel, 
hävdade att bildning är det som finns kvar sedan man glömt allt 
vad man lärt sig.8 En annan vän av bildning, Carl Cederblad, 
framhöll att bildning är fråga om ”vett och vetande, hut och 
hållning”.9 Åter ett annat synsätt fördes fram av den tyske her-
meneutiske filosofen Hans-Georg Gadamer när han slog fast ”att 
                                                                               
6 Broady, ”Om bildning och konsten att ärva”, s. 371. 
7 Några exempel på litteratur om bildning som kommit ut på svenska under 
de senaste åren är Bernt Gustavsson & Matilda Wiklund (red.), Nyttan med 
folklig bildning. En studie av kapitalformer i folkbildande verksamhet (Lund: 
Nordic Academic Press, 2013), Thomas Karlsohn, Originalitetens former. 
Essäer om bildning och universitet (Göteborg: Daidalos, 2012), Bengt Kris-
tensson Uggla, Gränspassager. Bildning i tolkningens tid (Stockholm: Santé-
rus, 2012), Anders Burman & Per Sundgren (red.), Svenska bildnings-
traditioner (Göteborg: Daidalos, 2012), Anders Burman (red.), Våga veta! 
Om bildningens möjligheter i massutbildningens tidevarv (Huddinge: Söder-
törns högskola, 2011) och Jonna Bornemark (red.), Det främmande i det 
egna. Filosofiska essäer om bildning och person (Huddinge: Södertörns hög-
skola, 2007). Se även Bernt Hagtvet & Gorona Ognjenovic (red.), Dannelse. 
Tenkning, modning, refleksjon. Nordiske perspektiver på allmenndannelsens 
nødvenighet i høyere utdanning og forskning (Oslo: Dreyers, 2011). 
8 Ellen Key, ”Bildning. Några synpunkter”, i Burman & Sundgren (red.), 
Bildning, s. 134; Key, Barnets århundrade, del 2 (Stockholm: Bonniers, 
1900), s. 160. 
9 Carl Cederblad, ”Om bildning och bildningstyper”, i Burman & Sundgren 
(red.), Bildning, s. 265. 
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bildning inte är en fråga om ett förfarande eller ett förhåll-
ningssätt utan om ett tillblivet Vara.”10 Vad man än tycker och 
tänker om allt detta visar de tre citaten att bildning inte enbart är 
en inomakademisk angelägenhet, utan bildningsprocesser kan 
ske överallt hela tiden. En grundläggande insikt är att bild-
ningsprocesserna kan se ut på högst olikartade sätt och att varje 
människas bildningsgång skiljer sig mer eller mindre – men 
alltid på något vis – från andras. Samtidigt finns det i själva bild-
ningsprocessen vanligtvis en rörelse som går från ytlig informa-
tion och flyktiga upplevelser till personligt förankrad kunskap 
och djupa erfarenheter som man kan bära med sig genom livet. 
Bildning handlar om det livslånga lärandet, det lärande som 
också fortsätter efter den formella utbildningens slut. 

Dock bör man undvika att ställa upp någon slags mot-
satsställning mellan utbildning och bildning. Snarare finns det 
starka skäl att understryka deras komplementaritet. En stor ut-
maning inom både skola och universitet består i att utforma 
undervisningen på ett sådant sätt att den blir genuint bildande, 
det vill säga att skapa undervisning och utbildningar som inne-
håller bildande moment och som bereder vägen för elevernas 
och studenternas vidare bildningsprocesser. 

Numera är kursplaner det kanske allra viktigaste formella 
verktyget som vi inom akademin har för att arbeta med peda-
gogisk utveckling. Därför framstår det som högst angeläget att 
fundera över hur man i och utifrån kursplaner kan arbeta med 
ett bildningsperspektiv. Då är det två huvudalternativ som fram-
träder. Å ena sidan kan bildande undervisning vara ett sätt att 
uppnå de explicita lärandemålen i en kurs, det vill säga de mål 
som uttrycks i termer av kunskap och förståelse, färdighet och 
förmåga, värderingsförmåga och förhållningssätt. Särskilt i den 
sista underavdelningen är det också möjligt att formulera läran-
demål av bildningskaraktär, även om det försvåras av att själva 
huvudtanken med målen är att de inte bara ska vara tydliga, 
                                                                               
10 Hans-Georg Gadamer, Sanning och metod i urval, red. och övers. Arne 
Melberg (Göteborg: Daidalos, 1997), s. 31. 
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relevanta och realistiska utan också resultatorienterade och exa-
minerbara.11 Kursmålen framstår i det perspektivet som en sorts 
miniminivå som är gemensam för alla studenter och som alla 
som blir godkända på kursen ska nå. Och bildande undervisning, 
i form av till exempel fördjupande textseminarier, perspek-
tivskapande läsning av och diskussioner om skönlitteratur eller 
systematiskt arbete med estetiska lärprocesser vilka i regel kan 
sägas röra sig dialektiskt mellan sinnlighet och reflektion, kan 
vara av största värde för att studenterna ska kunna nå dessa för-
bestämda mål.12 Å andra sidan kan man tänka på bildning som 
något som går utöver de gemensamma lärandemålen, som olika 
mer eller mindre unika processer som kan fortsätta efter kursens 
slut. Det som går utöver de gemensamma kursmålen kan fort-
sätta i en mängd olika riktningar, men det handlar alltid i ett 
eller annat avseende om individuella processer och i bästa fall 
också om studenternas växande som människor.  

Huvudpoängen är att bildningsarbetet i den akademiska ut-
bildningen hör till båda dessa områden, det vill säga dels i rela-
tion till och för att nå de gemensamma, på förhand uppsatta 
kursmålen, dels för att stimulera och främja studenternas fort-
satta växande efter kursens avslutning, deras vidare utveckling. 
Det ena behöver inte utesluta det andra. Genom bildande under-
visning kan utbildningen tvärtom fördjupas och förbättras sam-
tidigt som bildningsprocesserna fortsätter efter kursens slut, i 
enlighet med idealet om det livslånga lärandet.  

                                                                               
11 Se t.ex. Maja Elmgren & Ann-Sofie Henriksson, Universitetspedagogik 
(Stockholm: Norstedts, 2010), s. 139-169, och John Biggs & Catherine Tang, 
Teaching for Quality Learning at University. What the Student Does, 3 uppl. 
(Maidenhead: McGraw-Hill & Society for Research into Higher Education, 
2007). 
12 Om arbetet med estetiska lärprocesser, se bidragen i Anders Burman 
(red.), Konst och lärande. Essäer om estetiska lärprocesser (Huddinge: Söder-
törns högskola, 2014).  
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Bildning och kritiskt tänkande 
Flera av artiklarna i denna antologi tar sig an frågan om hur 
bildning och utbildning kan kombineras och hur bildande un-
dervisning kan utformas i praktiken. Men här finns också för-
djupande bidrag om själva bildningsbegreppet, om olika bild-
ningstraditioner liksom exempel på hur en människas bildnings-
gång rent konkret kan se ut. Vidare behandlar eller berör flera 
texter problematiken om bildningens förhållande till kritiskt 
tänkande, och det finns anledning att redan här säga något om 
hur det förhållandet närmare bestämt kan förstås.  

Man kan då omedelbart konstatera att det handlar om två 
besläktade och delvis överlappande begrepp vilka idéhistoriskt 
sett hör till olika traditioner: en tysk respektive en anglosaxisk. Å 
ena sidan har vi det moderna bildningsbegreppet vilket utveck-
lades i Tyskland i slutet av 1700-talet och det tidiga 1800-talet 
genom tänkare som Johann Gottfried Herder, Johann Wolfgang 
von Goethe och Wilhelm von Humboldt. Bildningsbegreppets 
uppkomst var nära sammankopplad med den så kallade nyhu-
manismen som var en intellektuell och i synnerhet pedagogisk 
rörelse som med antiken som förebild lyfte fram det mänskliga 
och studiet av det mänskliga. Grundtanken var att människan i 
själva bildningsprocessen skulle utveckla sin personlighet och de 
positiva sidorna av sig själv. Nyhumanisterna tänkte sig att män-
niskan har vissa medfödda slumrande anlag och potentiella för-
mågor som hon i möjligaste mån ska försöka odla och förverk-
liga. Som Humboldt uttrycker det är människans sanna mål att 
utveckla sina krafter ”till en helhet, som är utformad på det hög-
sta och mest harmoniska sättet”.13 Detta kunde framför allt göras 
genom studier av klassiska språk, filosofi, historia, litteratur men 
också – åtminstone enligt vissa nyhumanister – matematik och 
naturvetenskap, i enlighet med det klassiska uttrycket ”Inget 
mänskligt är mig främmande”. Detta bildningsideal implement-
terades i hög grad i det år 1810 startade universitetet i Berlin – 
                                                                               
13 Wilhelm von Humboldt, Om gränserna för statens verksamhet, övers. Erik 
Carlqvist (Umeå: h:ström, 2012), s. 35. 
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det första moderna humanistiska forskningsuniversitetet – och 
kom sedan att få ett stort genomslag även vid andra tyska läro-
säten och efterhand också i de skandinaviska länderna. I Sverige 
spreds det nyhumanistiska idealet inte bara till akademin och 
läroverken utan också till de stora folkrörelserna.14 Det är ett 
ideal som alltsedan 1800-talet har hyllats och kritiseras, brukats 
och missbrukats. För många bildningsteoretiker har det nyhu-
manistiska bildningsidealet varit en självklar utgångspunkt och 
det utgör fortfarande själva grundmönstret i de flesta bildnings-
diskussioner.  

Å andra sidan har vi det kritiska tänkandet. I något avseende 
kan man föra tillbaka idealet och traditionen om kritiskt 
tänkande till antiken och Sokrates, filosofen som hävdade att ett 
liv utan rannsakan inte är värt att leva.15 Två senare tongivande 
företrädare för den här allmänna kritiskt tänkandetraditionen är 
den engelske renässansfilosofen Francis Bacon med hans kritiska 
granskning av överdriven auktoritetstro och andra fördomar, 
eller med hans eget ord idoler, vilka tänkaren och forskaren 
måste vara uppmärksam på och i möjligaste mån frigöra sig från, 
och Immanuel Kant som manade var och en till ett aktivt använ-
dande av sitt eget förstånd utan ledning av någon annan.16 Nu-
mera är en specifik form av kritiskt tänkande sanktionerad från 
högre ort och inom högskolan är den inte bara tillåten utan di-
rekt påbjuden, eftersom Högskolelagen slår fast att grundutbild-
ningen ska utveckla studenternas ”förmåga att göra självständiga 

                                                                               
14 Se t.ex. Anders Burman & Per Sundgren, ”Inledning. Kampen om bild-
ningen”, i Burman & Sundgren (red.), Bildning, s. 11-30. 
15 Platon, Skrifter, bok 1, övers. Jan Stolpe (Stockholm: Atlantis, 2000), s. 40. 
Se även Anna Petronella Fredlund, ”Det rannsakade livet. Sokrates och 
bildningen”, i Burman (red.), Våga veta!, s. 33-50. 
16 Bacons utläggning om olika slags idoler återfinns mest systematiskt i hans 
Novum Organum. Se t.ex. Francis Bacon, The Physical and Metaphysical 
Works including the Advancement of Learning and Novum Organum, red. 
Joseph Devey (London: Bell, 1904). Immanuel Kant, ”Svar på frågan: Vad är 
upplysning?”, övers. Joachim Retzlaff, i Brutus Östling (red.), Vad är upp-
lysning? (Stockholm & Stehag: Symposion, 1989). 
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och kritiska bedömningar”.17 Det är inte alls självklart vad detta 
närmare bestämt betyder, men det står klart att kritiskt tänkande 
ofta likställs med logiskt korrekt tänkande. Det har i och för sig 
gjorts lovvärda försök att vidga begreppet, till exempel att även 
låta det omfatta en allmän källkritisk förmåga liksom att på ett 
kritiskt sätt kunna hantera den enorma informationsmängd som 
finns i vårt samhälle. Som ytterligare komplement till detta 
skulle man – som olika aspekter av kritiskt tänkande – kunna 
lägga tankedisciplin i betydelsen att intensivt och målmedvetet 
kunna koncentrera sig på ett problem som man förutsatt sig att 
lösa,18 liksom den metakognitiva förmågan att kunna reflektera 
över sina egna kunskaper och det egna lärandet,19 och kanske till 
och med en sorts perspektivistisk grundförmåga som kan kallas 
kreativ föreställningsförmåga.20 Men även när detta görs finns 
det något instrumentellt över det kritiska tänkandet som till-
sammans med dess institutionalisering riskerar att göra det till 
ett tomt, neutraliserat begrepp. Hur det kritiska tänkandet än 
preciseras är det i grunden en kognitiv förmåga som kan använ-
das på en mängd olika sätt utifrån vitt skilda intressen. 

Därför har man ibland ansett att det kritiska tänkandet be-
höver kompletteras med något annat. Inom det grundläggande 
svenska skolväsendet och gymnasiet brukar denna typ av 

                                                                               
17 Högskolelagen (1992:1434), § 8. 
18 Se t.ex. John Dewey, How We Think (New York: Prometheus Books, 
1991), s. 64 et passim, och Anders Burman, ”Konsten att tänka kritiskt. John 
Deweys How We Think”, Utbildning & demokrati nr 1 2008, s. 135f. 
19 Om den metakognitiva förmågan, se Roar C. Pettersen, Kvalitetslärande i 
högre utbildning. Introduktion till problem- och praktikbaserad didaktik, 
övers. Sven-Erik Torhell (Lund: Studentlitteratur, 2008).  
20 Se t.ex. Maria Wolrath Söderberg, Topos som meningsskapare. Retorikens 
topiska perspektiv på tänkande och lärande genom argumentation (Örebro: 
Örebro universitet, 2012), Henrik Bohlin, ”Perspective-dependence and 
Critical Thinking”, Argumentation. An International Journal on Reasoning 
23, nr 2, s. 189-203, och Bohlins artikel i föreliggande antologi, ”Bildning, 
dialog och kritisk självreflektion”. Om olika konceptioner av kritiskt tän-
kande, se även Eva Brodin, Critical Thinking in Scholarship. Meaning, Con-
dition and Development (Lund: Lund University, 2007). 
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tänkande numera kopplas samman med så kallade värdegrunds-
frågor inom ramen för skolans demokratiska fostringsuppdrag. 
Så har det varit åtminstone sedan andra världskriget. Mot bak-
grund av de ohyggliga erfarenheterna från kriget fick skolan till 
uppgift att göra barn och ungdomar immuna mot de fascistiska 
och totalitära rörelsernas lockelser. 

När föreställningen om denna form av kritiskt tänkande på 
bred front implementerades i Sverige gjordes det i hög grad som 
ett alternativ till det klassiska bildningstänkandet av tyskt snitt. 
Efter kriget fanns det en allmän uppfattning om att bildnings-
tänkandet på ett djupt misskrediterande sätt var sammanlänkat 
med den tyska katastrofen. Många nazister var högt bildade, 
enligt tidens klassicistiskt orienterade definition av bildning, 
men det hindrade dem inte alls från att begå de mest fasansfulla 
handlingar. Att det förhöll sig på det viset bidrog starkt till 
bildningstänkandets reträtt under efterkrigstiden. I Sverige vände 
man sig i stället mot USA och därigenom kom alltså det kritiska 
tänkandet – tillsammans med värdegrundsfrågor – att lyftas fram 
på bildningens bekostnad. Även det frivilligt baserade folkbild-
ningsarbetet inom till exempel ABF:s och andra bildningsför-
bunds regi försvagades under efterkrigstiden, bland annat till 
följd av införandet av en gemensam nioårig grundskola 1962 och 
den utbyggnad av både gymnasium och högskolan som därefter 
följde. Under sextiotalet började det också föras fram kritik mot 
det paternalistiska draget i tidens folkbildningsarbete.21 

Inom akademin är det först från 1990-talet och framåt som 
bildningsbegreppet återkommit på allvar och delvis då som en 
reaktion mot effekterna av den kraftiga expansionen av den 
högre utbildningen. Utvecklingen från ett elituniversitet till en 
masshögskola har inneburit en enastående demokratisering av 
den högre utbildningen, men detta har särskilt under det senaste 
decenniet gått hand i hand med en likriktning och krav på 
genomströmning, effektivitet och genomskinlighet, ofta utifrån 
ett kortsiktigt nyttotänkande. Redan för drygt hundra år sedan 
                                                                               
21 Se t.ex. Bengt Nerman, Demokratins kultursyn (Stockholm: Bonniers, 1962). 
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påpekade den svenske filosofen och folkbildaren Hans Larsson 
att hans egen tid var ”hemsökt av nyttighetsmasken, som gnager 
varje friskt blad som vill slå ut”.22 Temat med den instrumentella 
nyttans problematiska överhöghet är egentligen av ännu äldre 
datum – det återfinns till exempel hos Friedrich von Schiller i 
slutet av 1700-talet – men få skulle väl bestrida att nyttighets-
masken i högre grad än någonsin hemsöker vår tids utbildnings-
diskurs.23 

Allt detta utmanar i grunden de gamla idealen om personlig 
utveckling, akademisk frihet, kollegialt inflytande och ett nära 
samband mellan forskning och utbildning, liksom kritiskt 
tänkande och bildning mer generellt. I den här situationen är det 
viktigare än på länge att reflektera över bildningens och det kriti-
ska tänkandets plats såväl i akademin som på andra håll. En helt 
central fråga är med andra ord hur dessa både begrepp kan lad-
das och återradikaliseras mot vår tids ensidiga nyttotänkande 
och mot bakgrund av den globala, svåröverblickbara värld i 
vilken vi lever. I de följande bidragen finns många uppslag, re-
flektioner och resonemang om hur detta kan göras.  

Bokens innehåll 
Av de tretton artiklar som boken består av är den första, ”Att 
sätta kunskap i ett sammanhang. Reflektioner kring en ny peda-
gogisk filosofi”, gemensamt skriven av Inga Bostad och Gorana 
Ognjenovic. Med avstamp i ett bildningsbegrepp av närmast 
hegelskt slag, där bildning först och främst förstås i termer av 
självutveckling och mognad, argumenterar de för nödvändig-
heten av att universiteten tar sitt ansvar och erbjuder bildande 
utbildningar för alla. Sedan följer en text av Per Svensson, ”Fri-

                                                                               
22 Hans Larsson, ”Om bildning och självstudier”, i Burman & Sundgren 
(red.), Bildning, s. 193. 
23 I sina så kallade estetiska brev skriver Schiller: ”Nyttan är tidens stora idol 
som alla krafter slavar för och alla talanger tvingas hylla.” Friedrich von 
Schiller, Schillers estetiska brev, övers. Göran Fant (Järna: Kosmos förlag, 
1995), s. 21. 



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

 16 

het eller anställningsbarhet? Luther, Schiller, Humboldt och en 
klassisk konflikt”, som tar sin utgångspunkt i Martin Luthers liv 
och verk. Det kan tyckas vara något märkligt eftersom Luther 
inte sällan framställs som själva urtypen för det som ibland kallas 
ett traderingsideal till skillnad från ett bildningsideal,24 men 
Svensson visar att Luther inte bara själv var en djupt bildad män-
niska utan att han i sin person och bildningsgång också gav ut-
tryck för många aspekter och problem som gång efter annan 
aktualiserats i den senare bildningshistorien, inte minst rörande 
relationen mellan bildning, utbildning, frihet och maktutövning. 

Erik Tängerstad utgår i ”Bildning – varken utbildning eller 
inbillning” från den tyske begreppshistorikern Reinhart Kosel-
leck och redogör för bildningsbegreppets utveckling och hur det 
kan relateras till andra näraliggande begrepp, som utbildning, 
inbillning och folkbildning. Tängerstad förstår bildning som en 
process utan slutmål och pläderar för en uppdaterad form av 
medborgerlig bildning för alla. I Lars Løvlies bidrag ”Kant och 
den ’transcendentala’ idén inom pedagogiken” ges en fördjupad 
bild av Immanuel Kants upplysningsfärgade filosofi och peda-
gogik. Som ingen tidigare tänkare ställde Kant det aktiva subjek-
tet i centrum för sin filosofi, vilket blev av avgörande betydelse 
för det nyhumanistiska bildningstänkande som utvecklades 
kring sekelskiftet 1800. Kant själv använder termen Bildung men 
inte i samma kvalificerade personlighetsdanande betydelse som 
Humboldt. Däremot överensstämmer Kants insisterande på att 
uppfostran ska syfta till att göra barnet alltmer mänsklig, fri och 
kritiskt tänkande helt och hållet med det sedvanliga nyhuman-
istiska bildningstänkandet. 

Humboldts bildningsuppfattning behandlas av Henrik Bohlin 
i ”Bildning, dialog och kritisk självreflektion”. Förutom att redo-
göra för några av denna nyhumanistiska bildningskonceptions 
grunddrag diskuterar Bohlin relationen mellan bildning och 

                                                                               
24 Om detta begreppspar, se Crister Skoglund, Vita mössor under röda fanor. 
Vänsterstudenter, kulturradikalism och bildningsideal i Sverige 1880–1940 
(Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1991), s. 42ff.  



 
 

K O N S T E N  A T T  V Ä X A  S O M  M Ä N N I S K A  

 17

kritisk självreflektion och resonerar kring vad bildning kan 
tänkas betyda inom dagens universitet och högskola. Ett exempel 
på hur en livslång bildningsprocess kan se ut i praktiken ges i 
Sven-Eric Liedmans bidrag, ”Karl Marx bildningsväg”. Oaktat 
alla olikheter var Marx precis som Luther något av en bildnings-
gigant som inte bara ville förstå världen utan också förändra den 
– och som lyckades med det. Liedman framställer den unge 
Marx som en student i Humboldts anda och han förblev under 
hela sitt liv en läsande, skrivande, studerande människa som var 
upptagen av att förstå det samtida kapitalistiska samhället. Han 
levde som han lärde när han påpekade att det är i vårt arbete 
som vi kan förverkliga oss själva, i en process som präglas lika 
mycket av lek som av allvar. I ”Odlandet av våra sinnen. Hans 
Larsson och bildningens former” utgår Anders Burman från en 
drygt hundra år gammal bildningsbroschyr skriven av Hans 
Larsson och resonerar kring hur den uppdelning som han där 
gör mellan olika bildningsformer – medborgerlig, etisk, estetisk 
och kognitiv bildning – kan tillämpas på det samhälle som vi 
lever i. Här berörs också frågan om hur bildning förhåller sig till 
kritiskt tänkande. Hur man närmare bestämt kan förstå rela-
tionen mellan dessa båda begrepp fördjupar sig i Bernt Gustavs-
son i. I sitt bidrag ”Bildning och kritiskt tänkande i teori och 
praktik” redogör han för begreppens betydelse och visar på 
vilken aktualitet de har idag, inte minst då de förs samman i 
någon form av kritisk bildning. 

Sedan följer några texter som framför allt fokuserar på den 
anglosaxiska bildningstraditionen som kallas liberal education 
och som idag har en av sina främsta uttolkare i den amerikanska 
filosofen Martha C. Nussbaum. I ”Liberal Education. Konsten att 
inspirera levnadskonstnärer” tar John Hasselberg avstamp i sin 
egen bildningsgång i en allmän presentation av liberal education-
traditionen. Bilden av Nussbaums medborgerligt inriktade bild-
ningsprogram och hennes kritik mot olika instrumentella ten-
denser i dagens högre utbildningssystem fördjupas av Pelle 
Åberg i ”Medborgarskap och utbildningens instrumentalisering. 



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

 18 

Martha Nussbaum och den demokratiska medborgaren”. Här 
aktualiseras också en fråga som måste sägas vara av avgörande 
betydelse men som alldeles för sällan dryftas i dagens svenska 
pedagogiska och utbildningspolitiska debatt: vilket är egentligen 
utbildningens överordnade syfte?  

Det konkreta arbetet med bildning i högre utbildning och 
undervisning fokuseras i ett gemensamt skrivet bidrag av Helen 
Avery och Monne Wihlborg, ”Det (sam)skapande mötet i högre 
utbildning”. Särskilt undersöker de förutsättningar för en men-
ingsfull, bildande undervisning genom att till exempel göra det 
möjligt för studenterna att reflektera över problem utan färdiga 
svar och tid för deras mognande som människor. Temat med 
bildning i praktiken behandlas också av Petra Lundberg Bouque-
lon. I ”Estetisk reflektionsstrimma. Att skapa sin erfarenhet” 
resonerar hon inte bara kring vad bildning i dagens högskola 
betyder, utan visar samtidigt hur bildande utbildning kan utfor-
mas i den faktiska undervisningspraktiken. Särskilt betonar hon 
då den stora potentialen som finns i så kallade estetiska lärpro-
cesser. Till sist anlägger Karin Grönvall och Jan Hjalmarsson ett 
bildningsperspektiv på en institution som har spelat en central 
roll i bildningssammanhang, nämligen det akademiska bibliote-
ket. I ”Bildning för vår tids bibliotek” visar de på olika utmanin-
gar som högskolebiblioteket står inför idag och resonerar kring 
hur dessa utmaningar på bästa sätt kan besvaras. Även här hand-
lar det om att skapa så goda förutsättningar som möjligt för 
studenternas egna bildningsprocesser. Vi kan bereda vägen för, 
uppmuntra och underlätta andra människors bildning, men man 
kan bara bilda sig själv.  
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