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Odlandet av våra sinnen 
Hans Larsson och bildningens former 

Anders Burman 
 

”Våra sinnen kunna odlas, så att vi förnimma och märka mer, 
vår fantasi kan få mera styrka och ordning, vårt tänkande mera 
noggrannhet, våra känslor och önskningar mera omfattning, 
mera sammanhang, högre föremål.”1 Allt detta kan bildning inne-
bära och leda till enligt den svenske tänkaren, författaren och 
folkbildaren Hans Larsson. Citatet är hämtat från Om bildning och 
självstudier som publicerades i broschyrform 1908. Vid den tiden 
var Larsson professor i teoretisk filosofi vid Lunds universitet. 
Efter sin avhandling om Immanuel Kants filosofi 1893 hade han 
skrivit en lång rad vetenskapliga verk, men också essäer och 
romaner. Han var en av tidens stora folkbildare och hade en ge-
nomtänkt uppfattning om vad bildning är. I koncentrerad form 
kan man ta del av hans syn på och funderingar kring bildningen 
och dess betydelse i den drygt hundra år gamla broschyren. 

Idag ter sig naturligt nog en hel del i denna text om bildning 
och självstudier inte bara tidspräglat utan också föråldrat. Lik-
som hos många av hans samtida finns det hos Larsson en något 
daterad bildningsidealism och föreställning om att bildning 
verkligen förädlar människan. Om bildning åter ska kunna bli 
ett riktigt fruktbart pedagogiskt och politiskt begrepp – så som 
det faktiskt var på Hans Larssons tid – är det nödvändigt att göra 
                                                                               
1 Hans Larsson, ”Om bildning och självstudier”, i Anders Burman & Per 
Sundgren (red.), Bildning. Texter från Esaias Tegnér till Sven-Eric Liedman 
(Göteborg: Daidalos, 2010), s. 167. 
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det mindre exkluderande, konceptualisera det i mindre idealisti-
ska termer och möjligen även ge upp de universalistiska anspråk 
som begreppet brukar backas upp av. Bildning är onekligen 
viktigt och bildande undervisning bör på alla sätt och vis upp-
muntras såväl i grundskolan och gymnasiet som inom akademin, 
men det blir lätt fel när man försöker prångla ut bildning som ett 
glädjebudskap för alla och envar, som den enda vägen till 
frälsning eller till det lyckliga livet, som när den tyske roman-
tikern Friedrich Schlegel utnämnde bildning till det högsta 
goda.2 Hur betydelsefull bildning är må vara måste man inse att 
det finns andra sätt att leva och vara lycklig på än det bildade.  

Trots den något naiva bildningsidealismen finns det mycket i 
Om bildning och självstudier som fortfarande framstår som högst 
tänkvärt och användbart och det är detta som utgör utgångs-
punkten i den här artikeln om olika former av bildning och om 
bildningsbegreppets relevans och betydelse idag. Även om Lars-
son inledningsvis konstaterar att bildningsbegreppet brukar 
användas på en mängd mer eller mindre godtyckliga sätt slår han 
strax därefter fast att det i ett eller annat avseende handlar om ett 
kultiverande av människans själsförmögenheter. I ett annat sam-
manhang framhåller han att det finns tre huvudsakliga sådana 
förmögenheter, nämligen förståndet, känslan och viljan.3 Till 
detta finns det skäl att lägga omdömet eller omdömeskraften 
som en fjärde själsförmåga som i högre grad än de andra är re-

                                                                               
2 Friedrich Schlegel, Ideen [nr 37], i Athenäum. Auswahl, red. Gerda Hein-
rich (Leipzig: Reclam, 1978), s. 164. Citeras också i Einar Sundsdal, Natura-
listisk humanisme. Bidrag til et pedagogisk standpunkt (Oslo: Universitetet i 
Oslo, 2013), s. 93. 
3 Larsson ger följande tekniska definition av de tre själsförmögenheterna: ”1. 
Förståndet, den teoretiska förmågan eller kunskapsförmågan, intelligensen, 
hvarigenom subjektet upptager objekten såsom sitt innehåll samt bevarar 
och ordnar detta innehåll. […] 2. Känslan, hvarigenom subjektet omedel-
bart värderar objekteten såsom föremål för lust och olust. 3. Viljan eller den 
praktiska förmågan, hvarigenom subjektet afsiktligt återverkar på objekten.” 
Hans Larsson, Lärobok i psykologi på empirisk grund, 2 uppl. (Stockholm: 
Norstedts, 1908), s. 6f. 
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laterad till det politiska.4 Om man tar sig an bildning på det sät-
tet, liksom när Larsson i det inledande citatet talade om bildning 
som ett odlande av våra sinnen, blir frågan om bildningens in-
nehåll – vilken brukar stå i centrum i de ständigt återkommande 
kanondiskussionerna – ganska ointressant. Klok som han är 
upprättar Larsson inga listor över vilka böcker man måste läsa 
eller vad man behöver känna till för att kunna kalla sig bildad. 
Nej, den typen av kanonrelaterade frågor är helt enkelt av un-
derordnat värde och intresse. Graden av beläsenhet är inte heller 
något avgörande kriterium för vem som kan sägas vara bildad 
och vem som inte är det. Som Larsson själv uttrycker det: ”Det 
finns konstnärer som äro rätt okunniga i det som ’varje bildad 
bör veta’, men hos vilka man ändå igenkänner den äkta person-
liga bildningen.”5  

I stället urskiljer Larsson till var och en av de nämnda själs-
förmögenheterna korresponderande former av bildning vilka 
han kallar medborgerlig, etisk, estetisk och logisk bildning. Det 
är hans utläggning av dessa bildningsformer – vilka också kan 
beskrivas som fyra dimensioner av det komplexa, svårfångade 
bildningsbegreppet – som jag här ska ta avstamp i och reflektera 
vidare utifrån. Jag kommer också att ta hjälp av och hänvisa till 
annan litteratur av Larsson liksom av andra författare och tänk-
are som behandlat näraliggande teman och problematiker. Den 
övergripande frågan är på vilka sätt Larsson förstår de nämnda 
formerna eller dimensionerna av bildning men också vad de 
                                                                               
4 I sin aldrig slutförda undersökning av det kontemplativa livet (som var 
tänkt som en parallell till studien om det aktiva livet med dess tre aktivitets-
former arbete, tillverkning och handlande) utgår Hannah Arendt från tre-
delningen tänkande, vilja och omdöme, och hon poängterar att den sist-
nämnda är det mest politiska av de tre förmågorna. Arendt, The Life of the 
Mind (San Diego etc.: Harcourt, 1978); Arendt, Människans villkor. Vita 
activa, övers. Joachim Retzlaff (Göteborg: Daidalos, 1998). Se även Anders 
Burman, ”Tankens fenomenologi. Hannah Arendts försök att tänka 
tänkandet annorlunda”, i Ulrika Björk & Anders Burman (red.), Konsten att 
handla – konsten att tänka. Hannah Arendt om det politiska (Stockholm: 
Axl Books, 2011), s. 165-180. 
5 Larsson, ”Om bildning och självstudier”, s. 187f. 
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skulle kunna betyda för oss idag, det vill säga hur de kan omtol-
kas utifrån vår tids förutsättningar, möjligheter och problem, 
inte minst inom ramen för dagens högskola och universitet. 

Medborgerlig bildning 
Den första formen av bildning som Larsson urskiljer är den 
medborgerliga. Det är ett begrepp som fortfarande används i 
olika sammanhang, bland annat vid Södertörns högskola där 
medborgerlig bildning tillsammans med mångkultur och mång-
vetenskap utgör tre sammanlänkade profilområden. Medborgerlig 
bildning kan relateras till kunskaper om hur samhället och poli-
tiken fungerar, men framför allt har det att göra med hur man 
faktiskt kan leva ett politiskt, aktivt liv. I Södertörn högskolas 
forsknings- och utbildningsstrategi framhålls det i enlighet med 
detta att lärosätet har som mål att studenterna ska ”växa som män-
niskor och utveckla sin förmåga till aktivt medborgarskap”.6 Det är 
en ambitiös målsättning som man kunde hoppas även gällde an-
dra institutioner och former av högre utbildning, och inte bara i 
teorin och i olika styrdokument utan också i praktiken. 

När Larsson talade om medborgerlig bildning i början av 
1900-talet var den naturligt sammankopplad med tidens stora 
rösträttsreformer och den snabba demokratiseringen av sam-
hället. Från att tidigare ha varit undersåtar blev en stor del av 
den svenska befolkningen nu medborgare, vilket krävde någon 
sorts demokratisk bildning. Till viss del kom detta behov att 
täckas av frivilliga bildningsinstitutioner, däribland det år 1912 
                                                                               
6 ”Forsknings- och utbildningsstrategi för Södertörns högskola 2012-2014”, 
http://webappo.web.sh.se/p3/ext/res.nsf/vRes/om_sodertorn_131367210138
8_forsknings_och_utbildningsstrategi_2012_2014_folder_pdf/$File/Forskni
ngs_och%20_utbildningsstrategi_2012-2014_folder.pdf (2013-04-09). Se 
även Henrik Bohlin, ”Vad är medborgerlig bildning?”, i Peter Strandbrink, 
Beatriz Lindqvist & Håkan Forsberg (red.), Tvära möten. Om utbildning och 
kritiskt lärande (Huddinge: Södertörns högskola, 2011), s. 19-34 och Anders 
Burman, ”Svar på frågan: Vad är medborgerlig bildning?”, i Burman (red.), 
Våga veta! Om bildningens möjligheter i massutbildningens tidevarv (Hud-
dinge: Södertörns högskola, 2011), s. 9-31. 
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grundade Arbetarnas bildningsförbund, ABF, men åtminstone 
på ett indirekt sätt var också folkskolan och läroverken betydel-
sefulla i det här sammanhanget. I stor utsträckning är det fortfa-
rande i skolan som vi socialiseras in i den egna kulturens värder-
ingar och lär oss vilka rättigheter och skyldigheter vi har som 
människor och medborgare.  

Vad gäller den formella, institutionaliserade utbildningen är 
det enligt Larsson av största vikt att man som lärare förhåller sig 
så opartisk som möjligt och undviker att ta ställning för den ena 
eller den politiska linjen.  

Det blir icke skolans uppgift att göra lärjungen till frihandlare 
eller protektionist, till en vänsterman eller högerman, men det 
är skolans plikt att göra honom till en bildad vänsterman eller 
en bildad högerman – och skulle av några lärjungar också bli 
bildade socialister, så är det kanske just nu ingen synnerlig 
olycka.7 

Till skillnad från hur det förhöll sig på Larssons tid tas demok-
ratin idag ofta för given, men det är den knappast. Tvärtom 
måste den i något avseende ständigt erövras – och levas. Om 
man med demokrati avser något mer än ett styrelseskick där i 
övrigt politiskt passiva medborgare var fjärde år röstar på ett 
eller annat parti som de vill ska representera deras intressen, ja, 
om man till exempel i stället – i överensstämmelse med bland 
andra John Deweys och Jürgen Habermas grundsyn – föredrar 

                                                                               
7 Larsson, ”Om bildning och självstudier”, s. 174. Däremot ska läraren 
naturligtvis ha rätt att uttrycka sina politiska åsikter utanför klassrummet 
framhåller Larsson som här följer Kant som i sin berömda upplysningsupp-
sats från 1784 hade hävdat att ämbetsmannen måste göra det som han 
förväntas göra i sitt arbete – till exempel måste prästen inför sin församling 
hålla sig till kyrkans lära – men däremot ska han som privatperson ha rätt 
att ifrågasätta och kritiskt diskutera kyrkans dogmer om han finner dem 
vara felaktiga eller bristfälliga. Immanuel Kant, ”Svar på frågan: Vad är 
upplysning?”, övers. Joachim Retzlaff, i Brutus Östling (red.), Vad är upp-
lysning? (Stockholm & Stehag: Symposion, 1989). Se även Erik Tängerstads 
bidrag i den här volymen, ”Bildning – varken utbildning eller inbillning”. 
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att tolka demokrati i termer av en anda som idealt sett genom-
syrar hela samhället och som ytterst utgår från medborgarnas 
politiska aktivitet och deras vilja att genom en öppen diskussion 
eller deliberationsprocess påverka hur samhället ska utvecklas, 
då måste det fortfarande sägas vara viktigt med medborgerlig 
bildning.8 Att främja och uppmuntra denna form av bildning 
kan i själva verket lyftas fram som en av utbildningsväsendets 
mest betydelsefulla uppgifter. Att det ytterst handlar om demok-
ratins överlevnad poängteras av den amerikanska filosofen Mar-
tha C. Nussbaum när hon skriver: ”Det skulle vara katastrofalt 
att bli en nation med tekniskt kompetent folk som förlorat för-
mågan att tänka kritiskt, att granska sig själva och att respektera 
andras mänsklighet och mångfald.”9 Enligt Nussbaum är det 
precis detta som eleverna och studenterna först och främst ska 
lära sig i skolan och universitetet: att självkritiskt granska sina 
egna föreställningar, att öva upp sin empatiska förmåga och att 
se sig själva som världsmedborgare. Då hon tänker sig att dessa 
förmågor framför allt kan utvecklas genom studier i olika hu-
manistiska ämnen menar hon att humaniora är av största värde 
för demokratin.10 

Som detta visar bör bildning inte reduceras till enbart en teo-
retisk angelägenhet, utan den behöver ta sig uttryck i aktivitet, 

                                                                               
8 John Dewey, The Public and Its Problem, i The Later Works, vol. 2: 1925-
1927 (Carbondale, IL.: Southern Illinois University Press, 1984). Jürgen 
Habermas, Faktizität und Geltung. Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts 
und des demokratischen Rechtsstaats (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1992). 
Se även Anders Burman, ”Dewey och den reflekterade erfarenheten”, i 
Burman (red.), Den reflekterade erfarenheten. John Dewey om demokrati, 
utbildning och tänkande (Huddinge: Södertörns högskola, 2014), under 
publicering. 
9 Martha C. Nussbaum, Cultivating Humanity. A Classical Defense of Reform 
in Liberal Education (Cambridge, MA & London: Harvard University Press, 
1997), s. 300.  
10 Nussbaum, Not for Profit. Why Democracy Needs the Humanities (Prince-
ton & Oxford: Princeton University Press, 2010). Se även Anders Burman, 
”Att lära av Liberal Education”, i Strandbrink, Lindqvist & Forsberg (red.), 
Tvära möten, s. 53-74. 
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handlande och i bästa fall ett gott omdöme. Ett sådant omdöme 
visar sig i att man kan fatta välunderbyggda beslut, inte minst i 
politiska frågor, och bygger mer på erfarenhet än rationellt 
tänkande. Att kunna och att våga fälla omdömen kan vara nog så 
svårt eftersom man då inte alltid kan hänvisa till någon överord-
nad regel eller princip.11 Larsson själv hade stark tilltro till den 
mänskliga intuitionen med dess syntetiserande förmåga att 
uppfatta helheter men som också kunde komma väl till pass vid 
fattandet av svåra beslut.12 Men ett klokt användande av sitt re-
flekterande omdöme kräver också mod, erfarenhet, kritisk tän-
kande och annat som utbildningen kan bibringa eleverna och 
studenterna. Ja, kunskaper skärper vårt omdöme påpekar Lars-
son.13 Eller som Hans-Georg Gadamer, den tyske hermeneu-
tikern, formulerar det: ”varje student som tagit sina studier på 
allvar torde bli varse att han givits någonting: modet att fälla ett 
eget omdöme och förmågan att inte låta sig manipuleras på ett 
lättvindligt sätt.”14 

Även om man vid fällandet av omdömen inte alltid kan falla 
tillbaka på någon bestämmande regel vägleds man i många situa-
tioner, inte minst vid dilemman och när olika saker ställs mot 
varandra, av sina underliggande politiska och etiska värderingar. 
Det finns en stor poäng med att för sig själv men gärna också till-
sammans med andra försöka tydliggöra och systematiskt reflek-

                                                                               
11 Detta kallar Kant ett reflekterande omdöme i motsats till bestämmande. I 
det senare fallet kan det enskilda subsumeras under något allmänt givet. Det 
reflekterande omdömet krävs däremot när någon sådan allmän lag, princip 
eller regel inte föreligger. Se Immanuel Kant, Kritik av omdömeskraften, 
övers. Sven-Olov Wallenstein (Stockholm: Thales, 2003), s. 31f.  
12 I sina skrifter återkommer Larsson ofta till intuitionen, bland annat i 
debutskriften Intuition. Några ord om diktning och vetenskap (Stockholm: 
Bonniers, 1892) och Intiutionsproblemet särskilt med hänsyn till Henri 
Bergsons teori (Stockholm: Bonniers, 1912).  
13 Larsson, ”Om bildning och självstudier”, s. 179. 
14 Hans-Georg Gadamer, ”Universitetets idé – igår, idag, imorgon”, övers. 
Thomas Karlsohn, Psykoanalytisk Tid/Skrift nr 26–27, 2009, s. 131. Se även 
Gadamers reflektioner om omdömeskraften i Sanning och metod i urval, 
red. och övers. Arne Melberg (Göteborg: Daidalos, 1997), s. 47-51. 
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tera över sådana grundvärderingar. En sådan reflektion, som 
med fördel kan ta sin utgångspunkt i just dilemman av olika slag, 
kan sägas vara en del av både den politiska och den etiska 
bildningsprocessen.15 

Etisk bildning 
Etisk bildning, den andra formen eller dimensionen av bildning 
som Larsson uppmärksammar, handlar i grund och botten om 
kultiverandet av viljan och moralen. Att skaffa sig kunskaper om 
etiska teorier kan vara nog så betydelsefullt, men här är det 
primärt fråga om hur man faktiskt förhåller sig till och behandlar 
andra människor – eller den Andre som det numera brukar heta 
i sådana här sammanhang, inte sällan med en allmän hänvisning 
till den franske filosofen Emmanuel Lévinas.  

Vad gäller Larsson var han starkt påverkad av Kants kritiska 
filosofi, inte minst hans etik där viljan spelar en högst fram-
trädande roll. Enligt Kants sinnelagsetik är avsikten bakom en 
handling det avgörande kriteriet vid bedömningen av dess mor-
aliska värde, eller med andra ord den goda viljan. Som en över-
gripande etisk princip lyfter Kant fram det så kallade kategoriska 
imperativet. Han ger imperativet några olika bestämningar av 
vilka den mest kända är att man ska behandla sina med-
människor som ett mål i sig, inte som ett medel för att uppnå 
någonting annat.16 Larsson håller absolut med om detta, men 
han påpekar också att det faktiskt inte räcker med en god vilja 
eller ett gott samvete. ”Samvetet måste alltid få fälla utslaget”, 
skriver han, ”men samvetet behöver upplysning – det behöver 

                                                                               
15 Om hur man kan arbeta med dilemman i essäskrivande skriver Lotte 
Alsterdal i ”Essäskrivande som utforskning”, i Anders Burman (red.), Konst 
och lärande. Essäer om estetiska lärprocesser (Huddinge: Södertörns hög-
skola, 2014).  
16 En annan, mer teknisk bestämning av denna moraliska grundlag lyder: 
”Handla på sådant sätt att din viljas maxim alltid samtidigt kan gälla som 
princip i en allmängiltig lagstiftning.” Immanuel Kant, Kritik av det praktis-
ka förnuftet, övers. Fredrik Linde (Stockholm: Thales, 2004), s. 52.  
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bildning.”17 En sådan moralisk bildning innefattar bland annat 
en upptränad förmåga att reflektera över det egna handlandet 
och att kritiskt granska sina egna moraliska föreställningar och 
begrepp vilka alltför ofta tas för givna.  

Även om moraliska uppfattningar och begrepp i sig själva 
kan vara nog så fina, hedervärda och förträffliga uppstår ofta 
problem när de ska tillämpas i konkreta situationer. Det katego-
riska imperativet kan då te sig väl mekaniskt och oflexibelt, inte 
minst när olika positiva värden ställs mot varandra, till exempel 
frihet mot rättvisa eller negativ frihet mot positiv frihet.18 En 
annan svaghet gäller den kantska etikens starka fokus på den 
enskilda människans handlande. På dessa punkter framstår den 
– och därmed Larssons analys – som otillräcklig och kan med 
fördel kompletteras med ett andra, mer interrelationella perspek-
tiv. Redan Georg Wilhelm Friedrich Hegel framhöll att Kants 
etik med dess inriktning på sinnelaget och de rätta handlingar är 
alltför individuell och inte kan komma åt etikens intersubjektiva, 
mellanmänskliga sida. Mot Kants Moralität ställde Hegel därför 
Sittlichkeit, en sedlighet som sätter in handlandet och den en-
skilda människans varande i ett vidare socialt sammanhang och 
där ett avgörande moment utgörs av människors ömsesidiga 
erkännande av varandra som fria subjekt. Med Hegels eleganta 
vändning handlar det här om ”jag som är vi, och vi som är jag”.19 
Det kan också uttryckas som att Hegel i betydligt högre grad än 
Kant är medveten om att människan är ett politiskt djur. Detta 
insåg emellertid redan Aristoteles. I hans texter kan man också 
finna många andra centrala insikter rörande den etiska bildnin-
gen. Det finns därför skäl att säga något mer om hans syn på 
etiken. 
                                                                               
17 Larsson, ”Om bildning och självstudier”, s. 176. Om hans syn på det 
kategoriska imperativet, se också Larsson, Filosofien och politiken (Stock-
holm: Bonniers, 1915), s. 9-21. 
18 Om negativ och positiv frihet, se Isaiah Berlin, ”Två frihetsbegrepp”, i 
Fyra essäer om frihet, övers. Torkel Franzén (Stockholm: Timbro, 1984). 
19 Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Andens fenomenologi, övers. Brian Man-
ning Delaney & Sven-Olov Wallenstein (Stockholm: Thales, 2008), s. 165. 



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

 170 

I Den nikomachiska etiken lägger Aristoteles fram sin moral-
filosofi som till skillnad från Kants fokuserar på det goda livet 
och människans dygder.20 Ordet dygd har idag en främmande 
klang och förknippas inte nödvändigtvis med något positivt. 
Men då måste man vara medveten om att det grekiska ordet 
arete, som brukar översättas med ”dygd”, närmast har betydelsen 
”moralisk förträfflighet” eller ”duglighet”; att ha arete, det är att 
vara bra på något.21 I det moraliska handlandet bör man enligt 
Aristoteles följa den tumregel som brukar benämnas den gyllene 
medelvägen och som helt enkelt går ut på att man i möjligaste 
mån ska undvika både det som är för mycket och det som är för 
lite, det vill säga att dygden befinner sig mellan två extremer. Så 
är exempelvis mod en dygd som finns mellan å ena sidan dum-
dristighet och å andra sidan feghet, medan givmildhet befinner 
sig mellan ytterligheterna slösaktighet och snålhet, och besinning 
mellan tygellöshet och känslolöshet. Detta mellanliggande är 
relativt såtillvida att det inte är detsamma i alla situationer och 
inte heller lika för alla människor. Det finns ingen klar aritmetisk 
mitt framhåller Aristoteles, ingen en för alla gånger given medel-
väg, utan den eftersträvansvärda medelvägen måste avgöras från 
fall till fall med stöd av erfarenhet och praktisk klokhet. 

Ett viktigt aristoteliskt begrepp i det här sammanhanget är 
fronesis. Det brukar översättas med just praktisk klokhet och 
handlar om förmågan att gå från abstrakta värden och principer 
till det partikulära, det vill säga hur man i en konkret situation 
praktiskt förmår använda sina teoretiska kunskaper. Det är en 
praktisk förmåga som är besläktad med den ovan – i samband 
med den medborgerliga bildningen – uppmärksammade om-
dömesförmågan och kan liksom den tränas upp genom erfaren-
het från andra liknande situationer. Det är först och främst ge-

                                                                               
20 Aristoteles Den nikomachiska etiken, övers. Mårten Ringbom, 2 uppl. 
(Göteborg: Daidalos, 1993). 
21 Se t.ex. W. K. C. Guthrie, The Greek Philosophers from Thales to Aristotle 
(London & New York: Routledge, 1989), s. 8f. et passim. 
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nom erfarenheter som vi kan bli fronetiska eller praktiskt kloka.22 
Det mesta av detta skulle Larsson säkert kunna hålla med om 
men det är ingenting som han utvecklade, vilket säkert till viss 
del har att göra med att han föredrog Kant framför Hegel, liksom 
Platon framför Aristoteles. Även om Larssons beläsenhet var 
stor, liksom hans nyfikenhet på andra tänkare och företeelser, 
var och förblev han i grunden en kantian. Utifrån ett intersub-
jektivt bildningsperspektiv framstår det som något begränsat. 

Estetisk bildning 
Den tredje formen eller dimensionen som Hans Larsson lyfter 
fram är den estetiska. Liksom för många av hans samtida är den 
estetiska bildningen för honom intimt sammanlänkad med en 
föreställning om att kultivera smaken och skönhetssinnet. Även 
om det kan finnas ett nyttovärde i skapandet och kontempler-
andet av konstverk menar Larsson att den estetiska bildningen 
inte ska reduceras till nytta. Men han följer anmärkningsvärt nog 
inte heller Kant i insisterandet på det intresselösa välbehagets 
självtillräcklighet i estetiska sammanhang.23 Det sköna väcker 
förvisso välbehag medger Larsson,24 men det behöver inte nöd-
vändigtvis stå helt fritt från intressen. Skönheten är en lyckokälla 
                                                                               
22 Aristoteles, Den nikomachiska etiken, bok sex. Bernt Gustavsson, Kun-
skapsfilosofi. Tre kunskapsformer i historisk belysning (Stockholm: Wahl-
ström & Widstrand, 2000), Christian Nilsson, ”Fronesis och den mänskliga 
tillvaron. En läsning av Bok VI i Aristoteles Nikomachiska etik”, i Jonna 
Bornemark & Fredrik Svenaeus (red.), Vad är praktisk kunskap? (Huddinge: 
Södertörns högskola, 2009) och Anders Burman, ”Det estetiska, kunskapen 
och lärprocesserna”, i Burman (red.), Konst och lärande. Essäer om estetiska 
lärprocesser (Huddinge: Södertörns högskola, 2014).  
23 Jfr Kant, Kritik av omdömeskraften, s. 65: ”Smak är en förmåga att utan 
allt intresse bedöma ett föremål eller ett föreställningssätt genom ett välbe-
hag eller ett obehag. Föremålet för ett sådant välbehag kallas skönt.” 
24 I sin Lärobok i psykologi, s. 38 framhåller Larsson uttryckligen: ”det sköna 
väcker välbehag, det fula misshag”. För övrigt innehåller Larssons bok om 
den tyska romantiska och idealistiska filosofin, Den intellektuella åskådning-
ens filosofi (Stockholm: Bonniers, 1920), ett kapitel om ”Det estetiska pro-
blemet hos Kant” (s. 44-58). 
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som hör samman med det goda livet och framför allt finns det i 
konsten en stor pedagogisk kraft. Larsson är på den punkten 
starkt påverkad av Kants efterföljare Friedrich von Schiller och 
hans brev om människans estetiska fostran, skrivna 1794 och 
publicerade året efter. Larsson skriver:  

I stort sett är det nog så som Schiller tror, att plikten icke får 
bukt med en oförädlad natur, och gäller det att uppgöra pro-
gram för en nationaluppfostran, såsom just Schillers uppgift är, 
så bör man följa Schillers råd att bereda marken genom estetisk 
(och intellektuell) kultur.25 

Samtidigt är det tydligt att det enligt Larsson enbart är viss konst 
och litteratur som har ett sådant lyckovärde och bildningsvärde. 
Den smakfostrande attityd som har gått som en röd tråd genom 
hela den svenska bildningstraditionen återfinns med andra ord 
också hos Larsson, även om den där inte alls är lika framträ-
dande som hos till exempel Ellen Key.26 Dessutom tänker han 
sig, precis som Key, att skönhetssinnet, eller rättare sagt dess 
anlag, finns medfött hos de flesta människor men att många inte 
lyckas tillvarata och utveckla det. Detta behöver inte alls vara 
deras eget fel, påpekar Larsson, för inte sällan saknar de helt 
enkelt möjligheter att odla upp sitt skönhetssinne. En sådan 
kultivering förutsätter erfarenheter av och återkommande möten 
med god konst, musik och litteratur, vilket alltför många män-
niskor aldrig får uppleva. 

Numera är det långt ifrån självklart att tala om estetisk bild-
ning, delvis på grund av just den tvivelaktiga smakfostringsambi-
tion som den ofta gått hand i hand med. Om man ska tala om en 
                                                                               
25 Larsson, Den intellektuella åskådningens filosofi, s. 93. Larsson återkommer 
ofta till Schiller och hans estetiska brev, t.ex. i Filosofien och politiken, s. 3ff. 
26 Se vidare Ronny Ambjörnsson, Ellen Key. En europeisk intellektuell 
(Stockholm: Bonniers, 2012), Anders Burman, ”Den svenska radikalismens 
enfant terrible: Ellen Key”, i Anders Burman & Per Sundgren (red.), Svenska 
bildningstraditioner (Göteborg: Daidalos, 2012), s. 95-110, och – rörande 
temat smakfostran generellt – Per Sundgren, ”Smakfostran. En attityd i 
folkbildning och kulturliv”, Lychnos 2002.  
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sådan form av bildning idag – vilket jag trots allt menar att det 
finns anledning att göra – behöver man inte bara överge den 
smakfostrande attityden utan överhuvudtaget vidga perspektivet 
till att inte enbart gälla exkluderande former av kanoniserad 
konst. I bildningsdiskussioner utgår man fortfarande alltför ofta 
från en uppdelning mellan förment god konst och annat som 
betraktas som kitsch eller låg och tarvlig populärkultur. I själva 
verket kan praktiskt taget vad som helst, från naturupplevelser 
till andra människors förmedlade erfarenheter i form av till ex-
empel litteratur eller filmer, fungera utmärkt som utgångspunk-
ter för estetiska bildningsprocesser. Att en viss typ av litteratur 
och konst av tradition och hävd har prioriterats som bild-
ningsmedel inom framför allt det högre utbildningssystemet, 
men också inom skola och gymnasium, innebär inte att det inte 
finns mycket annat som också kan göra det. Klassiker som Pla-
ton, Dante, Shakespeare, Strindberg och Virginia Woolf är för-
visso viktiga; inte för inte är de just klassiker som ständigt lockar 
till nya läsningar och tolkningar. Men de kan på intet sätt sägas 
vara nödvändiga för den estetiska bildningen. 

I sig själv betyder en bok – oavsett dess eventuella klassiker-
status – inte särskilt mycket, utan det viktiga är vad man gör med 
den, hur man läser och tolkar den, reflekterar över den och an-
vänder sig av den. I samband med talet om den estetiska bild-
ningen framstår det överhuvudtaget som fruktbart att flytta 
fokus från kultiveringen av skönhetssinnet till den upplevande 
och tolkande aspekten av den estetiska erfarenheten. Som Gada-
mer och andra hermeneutiker har understrukit är människan 
som sådan ett tolkande djur och vi tolkar i själva verket hela 
tiden, men det är framför allt i upplevelsen av och den reflekter-
ande konfrontationen med estetetiska verk som vår tolknings-
förmåga utmanas och sätts på prov.27 Genom tolkande möten 
med romaner och konstverk av olika slag kan vår förståelse för-
djupas såväl av den värld i vilken vi lever som av våra med-
människor och oss själva.  
                                                                               
27 Gadamer, Sanning och metod. 



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

 174 

Ett användbart begrepp i det här sammanhanget är narrativ 
fantasi eller inlevelseförmåga (narrative imagination), det vill 
säga den förmåga att sätta sig in i andra människors situationer 
som enligt Nussbaum kan odlas upp just genom att ta del av en 
viss typ av realistiska romaner. Nussbaum hävdar att man ge-
nom läsning av romaner som Charles Dickens Hårda tider, 
Henry James Porträtt av en dam eller Richard Wrights Son av 
sitt land kan ta del av andra människors erfarenheter och att de 
bland annat därför lämpar sig utmärkt som utgångspunkter för 
etiska reflektioner och diskussioner. Särskilt poängterar hon att 
man genom läsningen av berättande romaner kan öva upp sin 
empatiska förmåga att placera sig själv i andra personers ställe.28 I 
och med uppövandet av den narrativa fantasin utvecklas vår em-
pati med andra människor runt om i världen. På detta sätt kan den 
estetiska och den etiska bildningen korsbefrukta varandra. 

Samtidigt är det av största vikt, framhåller Nussbaum vidare, 
att rikta en kritiskt granskande blick mot sina egna föreställnin-
gar och försanttaganden – och därmed kommer vi in på den 
fjärde och sista formen av bildning som Larsson behandlar, 
nämligen den logiska eller kognitiva. 

Logisk bildning  
Den logiska bildningen fokuserar på förståndet och är relaterad 
till det som vi idag brukar kalla kritiskt tänkande. Värt att notera 
är att också Larsson använder det senare uttrycket, som en för-
måga att tänka på ett logiskt korrekt sätt, att kritiskt granska det 
givna och att i en argumentation kunna bedöma vad som rätt 
och fel. I samband med en diskussion om vikten av att skilja 
mellan å ena sidan sådant man själv sett och upplevt och å andra 
sidan sådant som man känner till tack vare andra eller genom 
medier av olika slag, alternativt som man med bättre eller sämre 
skäl slutit sig till, understryker Larsson också behovet av att ut-

                                                                               
28 Se t.ex. Nussbaum, Cultivating Humanity, Nussbaum, Poetic Justice. The 
Literary Imagination and Public Life (Boston: Beacon Press, 1995). 
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veckla sitt sinne för auktoriteter. Han beskriver det som en för-
måga ”att kunna bedöma och så att säga vädra sig till vem som är 
den bästa auktoriteten i särskilda frågor”.29 Oavsett om vi vill det 
eller inte måste vi ständigt förlita oss på något slags auktoriteter. 
Därför är det av stor betydelse att ha en sådan utvecklad känsla 
för vilka auktoriteter som är värda att lyssna på och ta till sig – 
och vilka som inte är det. I bästa källkritiska anda noterar Lars-
son också att en person som är en auktoritet på ett område abso-
lut inte behöver vara det på andra. 

Till den logiska bildningens kännetecken hör enligt Larsson 
vidare att vara uppmärksam på hur man själv och andra an-
vänder ord och begrepp, särskilt när det är fråga om öppna be-
grepp utan någon fast innebörd. En central filosofisk insikt i en 
viss slags filosofi under det senaste århundradet, förknippad inte 
minst med Ludwig Wittgenstein, är att filosofiska problem ofta 
går att föra tillbaka på språkliga oklarheter och att dessa problem 
därför kan klargöras och försvinna genom en språklig analys.30 
Larsson är helt klart inne på samma spår, men utvecklar det inte 
vidare utan lyfter i stället fram betydelsen av att undvika logiska 
felslut. Han ger följande klassiska exempel på ett sådant felslut: 
”Cajus är en räv, alla rävar ha fyra fötter, alltså har också Cajus 
fyra fötter”, och förklarar pedagogiskt:  

Felet ligger i att räv ena gången betyder djuret, andra gången en 
filur – och var en och som läser exemplet känner sig övertygad 
om att aldrig kunna begå en sådan blunder. Den kan han icke 
heller, men må han vara på sin vakt, när han talar om sådana 
saker som kultur och lycka, om livsglädje, om bildning och dy-
likt, att han icke råkar in i ett rävslut.31 

Ja, bildning är sannerligen inget lätthanterligt begrepp och Lars-
son har förstås rätt i att man här måste passa sig så att man inte 

                                                                               
29 Larsson, ”Om bildning och självstudier”, s. 181. 
30 Ludwig Wittgenstein, Filosofiska undersökningar, övers. Anders Wedberg 
(Stockholm: Bonniers, 1978). 
31 Larsson, ”Om bildning och självstudier”, s. 180f. 
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gör sig skyldig till sådana ”rävslut”. De manifesterar sig allt som 
oftast i att man i diskussioner om bildning tenderar att tala förbi 
varandra. Bara för att man använder samma term – till exempel 
”bildning” – behöver man inte tala om samma sak. Därför är det 
viktigt att vara uppmärksam på hur man själv och andra an-
vänder sådana öppna termer och begrepp.  

Larsson fortsätter med att konstatera att det hela paradoxalt 
nog inte behöver bli enklare bara för att information föreligger. 
Ibland kan det snarare förhålla sig precis tvärtom, det vill säga 
att en stor mängd information förvirrar och försvårar beslut och 
handlande. I det sammanhanget gör han gällande att det i hans 
samtid finns ett informationsöverflöd och att det därför är en 
”misshushållning med tid att läsa en bok bara därför att man har 
den”.32 Man måste aktivt ta ställning till vilka texter som är värda 
att läsa och även lära sig att tolka information och göra motiv-
erade urval. Det behöver väl knappast understrykas att allt detta 
är förmågor som fortfarande framstår som synnerligen giltiga 
och relevanta, ja, mer idag än någonsin förr.33  

Allt som allt innebär detta att det kritiska tänkandet kan tol-
kas inom ramarna för bildningen. Om kritiskt tänkande har att 
göra med våra kognitiva förmågor, som att tänka logiskt och 
kunna betrakta saker och ting ur olika perspektiv, är bildning ett 
vidare begrepp som handlar om utvecklingen av individens an-
slag. I grund och botten bygger bildning på det faktum att män-
niskor kan förändras genom vissa former av kunskaper. Bildning 
inkluderar på så sätt hela människans utveckling, det vill säga 
inte bara kognitivt utan också politiskt, moraliskt och estetiskt.  

Djup och bredd 
Detta är således de fyra former eller dimensioner av bildning 
som Hans Larsson urskiljer: medborgerlig, etisk, estetisk och 
                                                                               
32 Larsson, ”Om bildning och självstudier”, s. 182.  
33 Att kritiskt tänkande, tolkningskompetens och en allmän källkritisk för-
måga är viktigare än någonsin har särskilt betonats av Bengt Kristensson-
Uggla i Gränspassager. Bildning i tolkningens tid (Stockholm: Santérus, 2012). 
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logisk bildning.34 Som så många andra bildningstänkare under 
de senaste århundradena betonar han vikten av att de olika bild-
ningsformerna och de självförmögenheter med vilka dessa kor-
responderar ges en balanserad utveckling, det vill säga att de 
kultiveras på ett så harmoniskt sätt som möjligt. Framför allt bör 
man undvika att låta någon förmögenhet förbli okultiverad. Som 
Larsson kategoriskt uttrycker det i sin Lärobok i psykologi: 

En ofullkomlighet hos en sida af själslifvet visar sig alltid för 
den, som ser djupare, medföra en ofullkomlighet också hos de 
öfriga. Målet är därför alla förmögenheternas harmoniska ut-
veckling.35 

Inte desto mindre rekommenderar han i broschyren om bild-
ning och självstudier att man ska fördjupa sig i ett visst special-
område snarare än att försöka känna till lite om mycket. Med 
andra ord insisterar han på betydelsen av avgränsning och kon-
centration. Mottot till broschyren är talande nog: ”Icke allt, men 
det hela – i delen”.36 Detta kan framstå som motsägelsefullt i 
ljuset av nyss nämnda harmonitanke, men man kan tolka det 
som att Larsson poängterar att man bör söka det hela och all-
mängiltiga inom sin specialitet snarare än att försöka lära sig lite 
om allt i överensstämmelse med något utslätat allmänbildning-
sideal, ”mångläseriet” som han avfärdar det som.  

                                                                               
34 Man skulle naturligtvis också kunna urskilja andra former, till exempel 
religiös bildning (som Larsson själv i förbigående omnämner) eller vad den 
norske pedagogiske teoretikern Lars Løvlie kallar teknokulturell bildning, 
som kort kan beskrivas som förmågan att hantera dagens informations- och 
kommunikationsteknologiska kultur som radikalt skiljer sig från den som 
fanns för bara några decennier sedan och som har skapat helt nya förutsätt-
ningar och möjligheter för våra bildningsprocesser. Lars Løvlie, ”Teknokul-
turell danning”, i Rune Slagstad, Ove Korsgaard & Lars Løvlie (red.), Dan-
nelsens forvandlinger (Oslo: Pax, 2003); Løvlie, ”Teknokulturell bildning”, i 
Bernt Gustavsson (red.), Bildningens förvandlingar (Göteborg: Daidalos, 
2007). 
35 Larsson, Lärobok i psykologi, s. 47f. 
36 Larsson, ”Om bildning och självstudier”, s. 167. 
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Även om han tyvärr inte fördjupar det spåret kan detta per-
spektiv kopplas samman med den odling av sinnena som näm-
ndes inledningsvis. En liknande föreställning om sinnenas kul-
tivering återfinns för övrigt hos Karl Marx. I de så kallade Eko-
nomisk-filosofiska manuskripten, tillkomna i Paris 1844 men 
publicerade först kring 1930, det vill saga långt efter att Larsson 
författade sin bildningsbroschyr, skriver Marx så här: ”Utveck-
lingen av de fem sinnena har varit ett verk av hela den hittillsva-
rande världshistorien.”37 Larsson intar inte ett lika radikalt his-
toriserande perspektiv, men det är ändå tydligt att han menar att 
de mänskliga sinnena är föränderliga och att, för att återigen 
citera Marx, ”det mänskliga ögat upplever något annat än det 
primitiva, omänskliga ögat, det mänskliga örat något annat än 
det primitiva örat, osv.”38 Det är onekligen en intressant tanke, 
att bildning inte bara eller ens i första hand handlar om att 
kunna det ena eller det andra, utan också visar sig i hur man 
upplever och erfar världen, ”att vi förnimma och märka mer” 
som Larsson uttrycker det.39 Tankegången skulle kunna illustre-
ras av det faktum att en biolog och ornitolog har helt andra 
förnimmelser och upplevelser under en skogspromenad än 
någon som saknar naturkunskaper, eller att en arkitekt eller 
stadsplanerare ser så mycket mer i ett urbant landskap än de 
flesta andra. Vad Larsson i likhet med Marx visar är att bildning 
gör oss mer uppmärksamma på detaljer och att vi i många fall 
klokt i att försöka få syn på helheten i delen. 

Vidare är Larsson övertygad om att det finns något personligt 
bildande i varje fack, något som han uppfattar som ”det allmän-
mänskliga, det för personligheten värdefulla – det hela”.40 Detta 
gäller inte bara samtliga akademiska discipliner utan också kun-

                                                                               
37 Karl Marx, Texter i urval, red. Sven-Eric Liedman & Björn Linnell (Stock-
holm: Ordfront, 2003), s. 87.  
38 Marx, Texter i urval, s. 86. 
39 Larsson, ”Om bildning och självstudier”, s. 167. 
40 Larsson, ”Om bildning och självstudier”, s. 187. 
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skaper relaterade till olika yrkesprofessioner och bestämda frå-
gor som man kan fördjupa sig i:  

För en arbetare är det ganska naturligt att gå ut från 
arbetarefrågan, bryta sig igenom den blotta tidningsläsningen, 
som de flesta bli hängande i, och gå till böcker som ge grundligt 
besked; därav skulle följa mycket gott. Och om en och annan av 
våra lantbrukare – för att icke tala om våra godsägare – ville låta 
sina uppgifter som husbonde och kommunalman locka honom 
över till nationalekonomi och socialetik, så skulle han ha valt en 
mycket passande specialitet.41 

Bland bildningsteoretiker är det annars betydligt vanligare att 
understryka den andra sidan av saken, det vill säga att koppla 
samman bildning med förmågan till överblick och att kunna se 
sammanhang och förstå relationer. Här framstår Ellen Key som 
typisk när hon framhåller: ”Översikten, helhetssynen, syntesen – 
detta är på tankens område bildningens högsta resultat.”42 

Men snarare än att ställa de båda perspektiven mot varandra 
skulle de kunna urskiljas som två olika rörelser i själva bildnings-
processen, å ena sidan en fördjupande, analyserande rörelse och 
å andra sidan en vidgande, syntetiserande rörelse. Huvud-
poängen är att fördjupning och bredd inte utesluter varandra, 
utan att de i den enskilda människans bildningsprocess optimalt 
sett går hand i hand. Detta skulle mycket väl kunna lyftas fram 
som bildningens motsvarighet till den så kallade hermeneutiska 
cirkeln eller spiralen.43 På samma sätt som tillägnandet av en text 
pendlar mellan en övergripande förståelse av helheten och en 

                                                                               
41 Larsson, ”Om bildning och självstudier”, s. 190. 
42 Ellen Key, ”Bildning. Några synpunkter”, i Burman & Sundgren (red.), 
Bildning, s. 141. 
43 Rörande den hermeneutiska cirkeln, se t.ex. Friedrich Schleiermacher, 
”Inledning till hermeneutiken”, övers. Joachim Retzlaff, Res Publica nr 8, 
1987, s. 363, Martin Heidegger, Varat och tiden, övers. Richard Matz (Lund: 
Doxa, 1981), s. 198f. och Gadamer, ”Om förståelsens cirkel”, i Konrad 
Marc-Wogau, Lars Bergström & Staffan Carlshamre (red.), Filosofin genom 
tiderna. 1900-talet. Efter 1950, 2 uppl. (Stockholm: Thales, 2008), s. 102-110. 
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fördjupad förståelse av dess olika delar rör sig bildningsproces-
sen dialektiskt fram och tillbaka mellan fördjupning och ut-
vidgning, mellan det koncentriska och det excentriska.  

Man skulle också kunna tala om bildning som ett inre asso-
ciationsrum, det vill säga ett imaginärt rum i vilket vi placerar ny 
information och sådant som vi upplevelser och erfar. Detta sätts 
därigenom i ett sammanhang och ges fördjupad mening. De som 
resonerat kring bildning i sådana termer har i regel haft blicken 
vänd mot det västerländska kulturarvet. Föreställningen att vi 
blir bildade genom att fördjupa oss i den egna kulturens 
traderade erfarenheter har i själva verket varit central i den tradi-
tionella, nyhumanistiska bildningskonceptionen, men idag fram-
står det som nödvändigt att vidga perspektivet utöver det väster-
ländska kulturarvet och även inkludera ett spatialt och synkront 
perspektiv i associationsrummet. Enligt ett sådant synsätt visar 
sig bildning i förmågan att relatera till och kunna kontextualisera 
inte bara händelser och skeenden i det förgångna utan också 
sådant som sker runt omkring i dagens globaliserade värld. Det 
är lika mycket en politisk förmåga som en historisk. 

Effekten av allt detta skulle kunna beskrivas som en sorts his-
torisk, kulturell och politisk läskunnighet, med en utvecklad 
kontexualiseringsförmåga och en gedigen handlingsberedskap. 
En sådan upptränad förmåga, som utmärks av fördjupning och 
överblick, att kunna se sammanhang och förstå relationer i både 
ett diakront och ett synkront perspektiv, behövs idag mer än 
någonsin för att kunna begripliggöra, hantera och på ett prak-
tiskt klokt sätt kunna agera i den alltmer komplexa värld i vilken 
vi lever. På så sätt kan bildning hos den enskilda människan 
sägas manifesteras i ett reflekterande, kritiskt men samtidigt 
bejakande förhållningssätt, med en öppenhet för nya erfaren-
heter och en beredskap att lära sig nya saker. Att leva på ett 
sådant sätt är inte alltid så enkelt, men ofta utvecklande och 
lustfyllt. Som Larsson avslutar sin bildningsbroschyr i ett försök 
att besvara frågan om vilken litteratur man egentligen bör läsa 
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och med en påminnelse om att det som är glatt kan vara nog så 
allvarligt: ”allt det, som gör dig djupast glad, det skall du läsa.”44 

Här påminns man om att Larssons skrift primärt handlar om 
självbildning, med reflektioner kring och konkreta tips på hur en 
människa kan bilda sig på egen hand. Han knyter i det avseendet 
an till en dominerande tradition av bildningstänkande från 
Wilhelm von Humboldt och framåt som poängterar just ensam-
hetens betydelse i bildningen. Denna idealisering av individen, 
som passar lika väl samman med en kantiansk eller romantisk 
geniestetik som med ett hyllande av den akademiska ensam-
heten, behöver idag om inte överges så i vart fall kompletteras 
med ett mer socialt, interrelationellt perspektiv, i synnerhet när 
man talar om bildning i samband med den institutionaliserade 
utbildningen.  

Samtidigt kan man inte komma ifrån att den avgörande im-
pulsen i bildningsprocessen bara kan komma från de lärande 
själva. Man kan helt enkelt inte bilda andra, utan bildning är 
alltid på ett eller annat sätt fråga om självbildning. Man bildar sig 
själv, men att växa är såväl enklare som roligare och mer stimul-
erande att göra tillsammans och i dialog med andra växande 
människor. 

 
 

                                                                               
 44 Larsson, ”Om bildning och självstudier”, s. 193. 
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