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Bildning – varken utbildning 
eller inbillning 

Erik Tängerstad 
 

ildning är varken utbildning eller inbillning, enligt be-
greppshistorikern Reinhart Koselleck. Det låter bättre på 

tyska: Bildung ist weder Ausbildung noch Einbildung.1 Bildning är 
varken utbildning eller inbildning. Ett sätt att närma sig begrep-
pet bildning är att notera glidningen från inbildning till in-
billning, en förskjutning som i svenska språket tyckts ha ägt rum 
kring sekelskiftet 1800.2 Här kan anas en förändring från in-
bildning i betydelsen att skapa sig en föreställning om något – 
alltså att begreppsliggöra och begripliggöra något – till inbillning 
i betydelsen att fångas av substanslösa fantasier eller hallucina-
toriska föreställningar. Just skillnaden mellan ”kritisk inbild-
ning” och ”hallucinatorisk inbillning” skulle kunna visa sig vara 
fruktbar vid försök att greppa frågan rörande bildningens väsen. 
Men, och det är poängen bakom detta citat, bildning är varken 
utbildning, inbildning eller inbillning. Det är något annat. Kosel-

                                                                               
1 Reinhart Koselleck, ”Zur anthropologischen und semantischen Struktur 
der Bildung”, i densamme, Begriffsgeschichten (Frankfurt am Main: Suhr-
kamp, 2010), s. 105.  
2 Jfr Elof Hellquist, Svensk etymologisk ordbok, 3 uppl. (Lund: Liber, 1980): 
uppslagsordet ”Inbillning”. Det kan noteras att stavningen på J. H. Kellgrens 
(1751–1795) dikt Den nya skapelsen eller inbildningens verld (1790) efter 
författarens död kom att ändras till Den nya skapelsen eller inbillningens 
värld. Just i övergången från upplysning till romantik sker en betydelse-
förskjutning från inbildning till inbillning, samtidigt som ordet bildning slår 
igenom i svenska språket. 
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leck kallar bildning ”en produktiv spänning” och han antyder att 
det pekar mot ett fenomen bortom det språkliga, ett fenomen 
som skulle ligga nära den mänskliga naturen – vad den nu skulle 
kunna vara. Den här essän ska försöka ge ett svar på frågan vad 
bildning skulle kunna vara i praktiken, och det med utgångs-
punkt och referenspunkt tagen i Kosellecks undersökning.3  

Begreppshistoria som bildningsprojekt 
Koselleck har gjort sig känd som utvecklaren av begreppshis-
torisk teori och metod. Han kom även att ägna huvuddelen av 
sitt yrkesverksamma liv (Koselleck avled 2006 och var yrkesverk-
sam in i det sista) åt begreppshistoriska studier. Det anmärkn-
ingsvärda är att den artikel som här diskuteras inte är någon 
regelrätt begreppshistorisk studie. Den kan snarare ses om en 
utläggning över fenomenet – inte begreppet – bildning under de 
senaste cirka 250 åren av västerländsk utveckling. Det handlar 
om en reflektion på två olika nivåer samtidigt, dels om bildning 
som antropomorft fenomen i allmänhet, dels om bildningens 
roll som begrepp i den västerländska moderniteten.  

Det Koselleck gör i sin artikel om bildning är att presentera 
ett grundantagande på vilket han placerat den begreppshis-
toriska teori och metod som kan sägas vara hans livsverk. För att 
detta ska bli tydligare bör först några ord sägas om vad Kosel-
lecks begreppshistoriska teori och metod går ut på. Utgångs-
punkten är antagandet att ett ord saknar immanent mening eller 
innebörd. Först när man laddar ett ord med mening eller inne-
börd uppstår ett konkret, hanterbart begrepp. Haken är att 
                                                                               
3 Koselleck, ”Zur anthropologischen und semantischen Struktur der Bild-
ung”. Artikeln är på cirka 50 sidor och publicerades första gången 1990. Den 
utgjorde då inledningskapitel till volym två i en serie om tre antologier 
rörande historien kring 1800-talets bildade borgerskap. Reinhart Koselleck 
(red.), Bildungsbürgertum im 19. Jarhundert, Teil 2. Bildungsgüter und 
Bildungswissen (Stuttgart: Ernst Klett, 1990). Sidhänvisningarna i det följan-
de refererar till Koselleck (2010), inte till volymen från 1990. Det bör under-
strykas att den här essän syftar till att diskutera bildningsbegreppet, inte till 
att referera Kosellecks artikel. 
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samma ord kan laddas med olika meningar och därmed ges olika 
innebörd. Samma ord kan fungera som materiell bas för olika – 
även innebördsmässigt motsatta – begrepp. Förhållandet kan 
illustreras med ord som till exempel frihet, demokrati, nation, 
verklighet eller sanning, det vill säga ord som över tid kommit 
att laddas med olika mening och därmed fått olika innebörd i 
olika sammanhang. Det handlar då om enstaka ord som inte 
bara tillskrivs mening och görs till begrepp, utan även samtidigt 
kan ges annan mening och därmed bli vad Koselleck kallar 
”motbegrepp”. Ett ord som till exempel demokrati kan betyda en 
sak i ett sammanhang och raka motsatsen i ett annat: ordet blir 
till en laddad markör i konfrontationen mellan olika menings-
bärande strukturer. Så kan, för att ta ett annat exempel, ett ord 
som bildning laddas med olika betydelser och därmed bli till 
olika begrepp som betyder olika saker för olika personer vid 
olika tidpunkter – eller som betyder olika saker för samma per-
son eller vid samma tidpunkt och därmed utlöser latenta kom-
plex av underliggande och oartikulerade kriser. 

Den begreppshistoriskt arbetande forskaren tar sig an texter 
och sammanhang på ett sådant sätt att begreppen analyseras i 
sina beståndsdelar, orden för sig och meningsinnehållet för sig. 
Genom att analysera konkret begreppsanvändning undersöker 
begreppshistorikern hur mening har producerats, upprätthållits, 
distribuerats, recipierats och destruerats i ett samhälle över tid. 
När olika begrepp och motbegrepp baserade på samma ord vid 
något specifikt tillfälle ställts mot varandra har olika menings-
fulla innebörder kommit i konflikt med varandra. Den konkreta 
begreppsanvändningen blir då en arena för social konflikt, en 
arena på vilken olika meningsstrukturerade världsbilder kon-
fronteras. Sådana konflikter riskerar ständigt att eskalera bortom 
begreppsanvändning och utövas som fysiskt våld.  

Genom att analysera konkreta begreppsanvändningar kan 
begreppshistorikern studera samhällskonflikter med större pre-
cision än vad andra samhällsvetenskapliga metodansatser 
erbjuder och därmed kan begreppshistoriska undersökningar 
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kasta nytt ljus över komplexa skeenden. Genom den begrepps-
historiska forskningsansatsen kan ny kunskap om förflutna 
förhållanden produceras – och därmed ny historia skrivas.  

Det anmärkningsvärda med den studie av Koselleck som här 
diskuterats är att den inte är någon regelrätt begreppshistorisk 
undersökning. I stället för att undersöka hur ordet bildning på 
olika sätt laddats med mening och därmed kommit att bli till en 
rad olika bildningsgrepp, så har Koselleck definierat bildning 
som ett antropomorft fenomen. Sett ur det perspektivet blir bild-
ning den bas på vilken den begreppshistoriska forsknings-
ansatsen är grundad. Begreppshistoria baserad på bildning fram-
står i den version som Koselleck här presenterar som en 
möjlighet att realisera den mänskliga potentialen så att vi män-
niskor kan göra oss själva så att säga mer mänskliga, alltså att vi 
raffinerar och utvecklar vår mänsklighet. Genom att kritiskt 
reflektera begreppsbildning i samhällen kan vi skapa bättre för-
ståelse för vilka vi människor är. Systematiskt utförda begrepps-
historiska studier grundade på den mänskliga naturens bild-
ningsförmåga skulle kunna hjälpa oss att bättre lära känna oss 
själva som människor. Det är åtminstone så jag tolkar den un-
derliggande tankegången i Kosellecks artikel om bildning.  

Begreppet bildning 
Det svenska ordet bildning är inlånat från tyskans Bildung. Ordet 
myntades redan under 1700-talets upplysningstid, men trots att 
det gått flera sekel har det inte riktigt slagit igenom utanför den 
tysk-germanska språkvärlden. I till exempel engelskan finns flera 
parallella översättningar. Enligt en variant är Bildung detsamma 
som education. Att vara ”bildad” skulle då vara detsamma som 
att vara educated. En sådan tolkning tippar dock över åt betydel-
sen ”utbildning” och ”utbildad”. Men bildning är inte detsamma 
som utbildning. Ett annat försök ligger i översättningen culture 
och cultivated. I så fall skulle ”bildad” vara detsamma som culti-
vated, vilket leder tanken till ”odling” och ”naturlig utveckling” – 
därmed används ordet culture på ett sätt som bryter av mot 
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svenskans distinktion ”natur och kultur”. För att precisera skulle 
man kunna säga att svenskans ”bildning” ligger mitt emellan 
engelskans education och culture, utan att vara vare sig det ena 
eller det andra.  

Det finns ytterligare ett försök att översätta Bildung till engel-
ska, nämligen som formation och speciellt self-formation.4 I den 
översättningen återfinns en tolkning som bättre tycks överlappa 
den tyska 1700-talsbetydelsen. Om vi utgår från att varje män-
niska har en oräknelig mängd förmågor och inneboende poten-
tialer – som en skiss till en kommande bild, eller en massa som 
skulle kunna formas (alltså en potential att ”bilda” eller ”forma”) 
– så blir tyskans Bildung eller engelskans formation den process i 
vilken förmågorna aktivt används för att realisera den latenta 
potentialen. Ett sådant perspektiv är knappast nytt eller överras-
kande. Redan i den antika filosofin, sådan den uppträder med 
Sokrates, Platon och Aristoteles, finns föreställningen om en inre 
potential i varje mänska, en potential som skulle kunna realiseras 
genom hårt och systematiskt arbete. Den tankegången gick igen i 
till exempel Immanuel Kants sätt att på 1780-talet förklara 
fenomenet upplysning: ”Upplysning är människans utträde ur 
hennes självförvållade omyndighet. […] Hav mod att göra bruk 
av ditt eget förstånd!”5  

Mot den bakgrunden framträder bildning mer som ett antro-
pologiskt än som ett historiskt fenomen: bildning innebär att 
utnyttja sin förmåga att realisera sin inneboende mänsklighet, 

                                                                               
4 För en omfattande genomgång av begreppet Bildung på engelska, liksom 
problemet att översätta Bildung till engelska, se Walter Horace Bruford, The 
German Tradition of Self-Cultivation. ”Bildung” from Humboldt to Thomas 
Mann (London: Cambridge University Press, 1975). 
5 Med de orden inledde Kant sin artikel ”Beantwortung der Frage: Was ist 
Aufklärung?” (1784); i svensk översättning som ”Svar på frågan: Vad är 
upplysning?”, övers. Joachim Retzlaff, i Brutus Östling (red.), Vad är upp-
lysning? (Stockholm & Stehag: Symposion, 1989), s. 27. Koselleck refererar 
explicit till detta citat av Kant; Koselleck, ”Zur anthropologischen und 
semantischen Struktur der Bildung”, s. 117. 
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såväl individuellt som i samhället i stort.6 Att bilda sig är att 
aktivt sträva efter att bli mer människa. Detta är också den 
grundläggande innebörd som Koselleck tycker sig spåra i bild-
ningsbegreppets historia. Han definierar rent av begreppet på ett 
sådant sätt: ”Bildning är ett egendomligt och självinducerande 
förhållningssätt som utgör en form av vetande, vilket är hänvisat 
till ekonomiska och politiska betingelser samtidigt som det dis-
tanserar sig från dessa betingelser.”7  

Att arbeta för att bli mer människa 
Att bilda sig för att bli mer människa kan låta som något i grun-
den positivt. Den som försöker realisera sin inre potential för att 
på en och samma gång göra både sig själv och hela samhället 
bättre borde ju ses som förebildlig. Ändå vilar det något skräm-
mande över en sådan bildning. Ett grundläggande hot lika an-
tropologiskt förankrat som bildningen själv tycks här framträda. 
Den som har förmågan att realisera sin inre potential som män-
niska – snarare än som individ eller som samhällsmedborgare – 
hotar det bestående samhällets stabilitet. De som är bärare av 
bildning riskerar att underminera etablerade samhällseliters 
positioner, liksom de utmanar traditioner och andra samhälls-
bevarande strukturer. Förmågan att utveckla sin mänskliga po-
tential kan uppfattas som befriande, men den kan den också – 
och av samma skäl! – uppfattas som hotande. Det är mot den 
bakgrunden man bör förstå den citerade meningen av Kant: 
”Upplysning är människans utträde ur hennes självförvållade 
omyndighet”. Vi människor har försatt oss i den situation vi 
befinner oss i. För att slippa ta ansvar har vi gjort oss själva 
omyndiga och överlåtit ansvarstagandet på externa makter. Vi 
kan ta oss ur den situationen och bege oss ut i det okända, men 
                                                                               
6 Jfr Anders Burman, ”Svar på frågan: Vad är medborgerlig bildning?”, i 
Burman (red.), Våga veta! Om bildningens möjligheter i massutbildningens 
tidevarv (Huddinge: Södertörns högskola, 2011). 
7 Koselleck, ”Zur anthropologischen und semantischen Struktur der Bild-
ung”, s. 108.  
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till priset av att göra oss av med allt som upplevs som invant och 
på så sätt tryggt. Att utträda ur omyndigheten innebär att man i 
kraft av sin nyvordna myndighet själv måste ta ansvar.8 Detta 
ansvarstagande innefattar, men begränsas inte till, att ta konsek-
venserna av egna handlingar. Som myndig samhällsmedborgare 
har man att ta ansvar för samhället i dess helhet. 

Över ingången till oraklet i Delfi i det antika Grekland stod 
inskriptionen ”Känn dig själv”. Men hur gör man det? För att 
besvara frågan fordras vishet nog att kritiskt kunna reflektera 
över sig själv. Enligt västerländsk tradition uppstod filosofin med 
Sokrates envetna jakt på det han älskade mest av allt, nämligen 
visheten. Oraklet i Delfi ska ha sagt att Sokrates var visast i 
landet, ett orakelord som överraskade alla, inte minst Sokrates 
själv. Han ska ha svarat att han inte alls var vis och att han 
saknade kunskap: ”Det enda jag vet är att jag ingenting vet – 
men jag vill veta!” I Sokrates efterföljd anses inte filosofen, ”den 
vishetsälskande”, äga vishet att dela med sig av. Filosofen är 
ingen sofist, inte någon som äger kunskap. Men i sin kärlek till 
visheten söker filosofen ständigt vishet. Filosofen kan lära ut sätt 
att tänka, sätt som underlättar den ständigt pågående jakten: filo-
sofen eftertraktar visheten och följer den, men äger den inte. 
Detta radikala sökande efter vishet och vetande hotar ständigt att 
underminera den bestående kunskapen. Mot bakgrund av det 
hotet är det knappast förvånande att det bestående samhället 
dömde Sokrates till döden och avrättade honom.9  

Filosofin som bildningsprojekt är lika mycket en möjlighet 
som ett hot. Och denna möjlighet eller detta hot hör samman 
med att vara människa snarare än det kan härledas till någon 
bestämd historisk epok eller tidpunkt. Bildning tenderar alltid att 
                                                                               
8 När var och en uppträder som ansvarskännande och ansvarstagande vuxna 
hotas positionen såväl för dem som tidigare hade monopol på makt och 
ansvarstagande, som för dem som varit nöjda i sin omyndighet och som 
bejakat situationen att andra tog ansvar också för konsekvenserna av ens 
egna handlingar. 
9 Jfr Anna Petronella Fredlund, ”Det rannsakade livet”, i Burman (red.), 
Våga veta!  
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utgöra en motkraft mot samhällets konservativa krafter. Kosel-
leck citerar den liberal-radikale revolutionären Rudolf Virchow 
som under revolutionen 1848–1849 sade att ”frihet utan bildning 
leder till anarki, bildning utan frihet till revolution”.10 I reflek-
tionen kring bildningsbegreppet öppnas en skärningspunkt mel-
lan å ena sidan tanken på det goda samhället som sådant bortom 
tid och rum, och å andra sidan det moderna samhällets uppkomst 
och utveckling inom ramen för historiska utvecklingsprocesser. 

Bildning och borgerlighet 
Alltsedan 1800-talet har det varit vanligt att tala i termer av ”den 
bildade borgerligheten”, ”bildningsborgaren”, men också om 
”kälkborgaren”. Koselleck är dock noga med att skilja mellan 
bildning och borgerlighet. Mellan dessa två storheter råder ett 
spänt för att inte säga nervöst förhållande som gör att uttrycket 
”den bildade borgerligheten” snarare framstår som en dysfunk-
tionell familj än som ett samhälles stöttepelare. Även om Kosel-
leck inte gör det i detta sammanhang så kan det vara värt att lyfta 
fram uttrycket kälkborgare. En kälkborgare är en som står på 
kälkens medar och bara åker med, utan att anstränga sig och 
utan att själv styra. Det enda hen måste tänka på är att klamra sig 
fast för att inte trilla av. En kälkborgare är en som kommer un-
dan med att låtsas vara bildad utan att vara det: hen är på sin 
höjd ”halvbildad”.11 

                                                                               
10 Koselleck, ”Zur anthropologischen und semantischen Struktur der Bild-
ung”, s. 128 och 130. Rudolf Virchow (1821–1902) hade på 1840-talet utbil-
dat sig till läkare och som sådan utvecklat socialmedicinen som ämnesom-
råde. Som samhällsengagerad läkare var han från 1850-talet och framåt med 
om att bygga upp den moderna preussiska staten. För sitt arbete inom 
socialmedicinen kom han år 1861 att bli invald i Kungl. svenska vetenskaps-
akademin. Han eftersträvade aktivt att förbättra och förstärka samhället, och 
talade sig varm för det han kallade ”folkbildning”. 
11 Koselleck kommer in på begreppet ”halvbildning” även om han inte tar 
upp begreppet ”kälkborgare”. Skillnaden mellan den bildade och den halv-
bildade, enligt Koselleck, ligger i graden av reflexion och kritik. Medan den 
bildade är en i grunden sökande och reflekterande person så är den halvbil-
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Under 1700-talets upplysning formerades Europas moderna 
medelklass, den klass som senare blivit känd som borgerligheten. 
En sida av denna formering var kampen mot den då ännu 
bestående, förrevolutionära samhällsordningen där en liten del 
av befolkningen – aristokratin – levde privilegierade liv på den 
stora massans bekostnad. Parallellt med upplysningstiden änd-
rades den internationella konjunkturen i ljuset av pågående 
globalisering, framför allt genom växande konkurrens från kolo-
nierna i Nord- och Sydamerika samt Ostasien. Tillsammans med 
misshushållning och klimatproblem som orsakade hungersnöd 
kom tyngdpunktsförskjutningen att leda till åtstramningar i 
dåtidens Europa. Kombinationen av global konkurrens, hungers-
nöd, åtstramningar och stigande beskattning triggade i sin tur 
folkliga uppror mot den rådande samhällsordningen. Ur detta 
utvecklades den franska revolutionen, vilken snart fick avläggare 
runt om i Europa och världen. Under ett sekel av krig och revo-
lutioner – från mitten av 1700-talet till mitten av 1800-talet – 
formerades den moderna europeiska medelklassen. I den for-
meringsprocessen kom framför allt Goethe att utnämnas till ikon 
och ledstjärna. Man behöver inte kunna mycket tyska för att 
förstå det Goethecitat som Koselleck använder för att illustrera 
tesen: ”Wo kam die schönste Bildung her / und wenn sie nicht 
vom Bürger wär?” (”Varifrån kom den vackraste bildningen / 
om ändå inte från borgaren?”) Mer än kanske något annat är det 
arvet efter Goethe som använts för att svetsa samman bildning 
och borgerlighet.12 
                                                                                                                                              
dade en som endast låtsas vara detta. Den halvbildade förvanskar bildnings-
projektet genom att göra detta till en lika innehålls- som riktningslös forma-
lism. Halvbildning återfinns enligt honom överallt i samhället och är inte 
bundet till någon speciell social grupp eller klass. Koselleck, ”Zur anthropo-
logischen und semantischen Struktur der Bildung”, s. 131f. Om begreppet 
halvbildning i svenska språket, se även Niklas Eriksson, ”Vad ryms i begrep-
pet halvbildning?”, i Anders Burman & Per Sundgren (red.), Svenska bild-
ningstraditioner (Göteborg: Daidalos, 2012). Enligt Eriksson har ”halvbild-
ning” kommit att beteckna ”bildning som slagit fel”. 
12 Som redan antytts driver Koselleck tesen att det inte går att koppla bild-
ning till någon särskild samhällsklass, även om det sedan 1800-talet blivit 
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Problemet med föreställningen om ”den bildade borger-
ligheten” består i att 1700-talets upplysning till sin natur var 
radikal och samhällsomstörtande – den tenderade att motverka 
konservativa tendenser i den bestående samhällsordningen. 
Fram till revolutionsåren 1848–1849 framträder en relativt tydlig 
front mellan å ena sidan den förrevolutionära staten och å andra 
sidan den revolutionära nationen – och här bör ”nationen” för-
stås som klass, inte som etnicitet. Under andra halvan av 1800-
talet uppträder något nytt, nämligen tanken på nationalstaten, 
alltså en sammansmältning av den förrevolutionära staten och 
den revolutionära nationen. De framväxande nationalstaterna 
kom att domineras av en ny elit, vilken trängde undan förrevolu-
tionära eliter. Denna nya elit bestod huvudsakligen av radikala 
aristokrater från den gamla staten och konservativa borgare från 
den framväxande nationens medelklass. I denna sammansmält-
ning var frågan vem som skulle dominera vem: skulle den gamla 
staten styra den nya nationen i de framväxande nationalstaterna 
– alltså snarare ”statsnationer” än ”nationalstater” – eller skulle 
det tvärtom vara så att den nya nationen skulle styra den gamla 
staten. I det senare fallet skulle borgarna, den moderna medel-
klassen, ta över den gamla statsapparaten i stället för att krossa 
den. Under förändringsprocessen förändrades betydelsen av 
”nation” – från klass till etnicitet.  

I denna komplicerade men ändå relativt snabba samhällsom-
vandling utvecklades föreställningen om ”den borgerliga bild-
ningen” till ett slags bindemedel mellan gammal och ny sam-
hällsordning. Samtidigt som detta hände instrumentaliserades 
bildningsbegreppet. Den borgerliga bildningen kom att utformas 
till en social karriär genom vilken man kunde röra sig uppåt 
genom ett dynamiskt samhälles ekonomiska och politiska skikt-
                                                                                                                                              
konventionellt att koppla samman bildningsbegreppet med borgarklassen. 
För Koselleck är bildningsprocessen en antropologisk tendens kopplad till 
människans nyfikenhet och kritiska förhållningssätt, inte någon social 
dimension bunden till samhällsformationer. Goethecitatet är hämtat från 
Koselleck, ”Zur anthropologischen und semantischen Struktur der Bildung”, 
s. 106. 
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ningar. Koselleck är dock tydlig med att det i bildningens väsen 
ligger att vara en antropologiskt grundad möjlighet bortom so-
cial mobilitet. Bildning är inte någon institution, slår han fast.13 I 
och med de alltmer påtagliga försöken under 1800-talet att insti-
tutionalisera bildning i form av ”bildningsborgaren” och ”den 
bildade borgerligheten” byggdes en struktur karaktäriserad av 
latenta spänningar och motsägelser, vilka skulle komma att 
manifestera sig i en rad kriser under 1900-talet.  

Arbetarrörelse och folkbildning 
Samtidigt som de moderna, europeiska nationalstaterna tog 
form under tiden fram till första världskriget utvecklades den 
moderna industrialismen. Med industrialismen kom kapitalis-
men och arbetarrörelsen som ett spänningsladdat motsatspar i 
den tidens samhälle.  

Under 1800-talets snabba modernisering försökte å ena sidan 
den moderna eliten i de nya nationalstaterna tämja bildnings-
projektets kritiska potential genom att instrumentalisera och 
institutionalisera bildning som just borgerlig bildning. Genom 
denna skulle massan i de framväxande nationalstaterna utbildas 
till att bli medborgare i ett alltmer reglerat och fixerat borgerligt 
samhälle. Å andra sidan drevs kritiken vidare i riktning mot en 
alltmer radikaliserad estetik, det vill säga mot det som skulle 
kunna kallas ”kritisk inbildning” (vilken alltså inte bör förväxlas 
med ”hallucinatorisk inbillning” – även om det ingick och ingår i 
de konservativas reaktion på moderniteten att ständigt försöka 
blanda samman kritisk inbildning och hallucinatorisk inbillning 
för att på så sätt ta udden av alltför radikal och samhällsomstör-
tande kritik).  

Bildning och estetik bör ses som två parallella utvecklingslin-
jer som båda kan återföras till 1700-talets upplysning. Även om 
de löpt parallellt med varandra under de senaste cirka 250 åren 

                                                                               
13 Jfr Koselleck, ”Zur anthropologischen und semantischen Struktur der 
Bildung”, s. 108, 132. 
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och ibland även korsat och ömsesidigt befruktat varandra – till 
exempel inom ramen för västerländsk filosofi – kan det vara 
klargörande att hålla isär begreppen bildning och estetik. Medan 
bildningen på ett plan är knuten till ett historiefilosofiskt projekt 
har estetiken präglats av tendensen att bryta sig loss från his-
toriskt etablerade tendenser och traditioner. Koselleck lyfter 
explicit fram Herder som under sent 1700-tal förklarade att bild-
ning utan historia är lika otänkbart som historia utan bildning.14 

Mitt emellan den borgerliga bildningens försök att göra 
bildning till en fråga om utbildning, och den moderna estetikens 
försök att driva kritiken längre och djupare in mot inbildning, så 
framträdde under 1800-talet det nya projektet att skapa folk-
bildning. Folkbildning är ett mångtydigt begrepp.15 Å ena sidan 
kan folkbildning indikera den enskilda människans integrering i 
det framväxande moderna samhällets kollektiva kompetenshöj-
ning. Det motsvarar etablerandet av moderniteten som möjlighet 
att realisera sig fullt ut som människa – som antropologisk natur 
och som social samhällsvarelse som påverkar sin omgivning, i 
stället för att låta sig definieras av sin omgivning. Genom 
självbildning skulle de enskilda människorna tillsammans kunna 
utveckla sig själva till mera människor som myndigt och själv-
ständigt kan styra sig själva i demokratisk ordning efter att de 
”utträtt ur mänsklighetens självförvållade omyndighet”. Å andra 
sidan kan folkbildning också indikera bildandet av avgränsade 
och suveräna folk ur odefinierade och vagt avgränsade män-
niskomassor. Folkbildning kan därmed ses som två sidor av 
samma mynt: som bildandet av myndiga medborgare som kan 
styra sig själva i demokratisk ordning, och som bildandet av su-
veräna nationer som kan styra sig själva inom ramen för en 
världsordning av suveräna nationalstater. 

                                                                               
14 Koselleck, ”Zur anthropologischen und semantischen Struktur der Bild-
ung”, s. 112. 
15 Jfr Erik Tängerstad, ”Varianter av folkbildning: Kampen om den tidiga 
folkhögskolan”, i Burman & Sundgren (red.), Svenska bildningstraditioner. 
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Under tidsperioden fram till första världskrigets utbrott kan 
man se hur den framväxande moderna liberal-revolutionära och 
prodemokratiska medelklassen använde bildningsbegreppet för 
att formera nya politiska positioner i ett nytt samhälle. Som bor-
gerlig bildning blev bildning till en homogeniserande norm som 
kunde användas för att dra gränslinjen mellan ”oss” och ”de 
andra”. Bildning blev till allmänbildning, till den underförstådda 
kunskap som man allmänt förväntade sig att var och en skulle 
besitta.  

Men latenta konflikter och spänningar i det moderna sam-
hället försvann inte med bildningens formalisering i allmän-
bildning, eller med formerandet av tydligare gränsdragningar 
mellan ”vi” och ”de andra”. En instrumentaliserad och institu-
tionaliserad borgerlig bildning kom att användas för att mot-
verka radikal kritik och en fortsatt snabb modernisering av sam-
hället. Samtidigt växte en utvecklad bildning fram som gick i 
linje med 1700-talets upplysningstanke och som syftade till att 
genom radikal kritik driva på samhällets modernisering. I den 
senare riktningen finner man föreställningar om folkbildning 
och om den framväxande arbetarklassens formering, alltså dess 
organisering: dess bildning.  

Grovt sett kan sägas att under 1800-talets slut fram till första 
världskrigets utbrott övertog den formerande arbetarklassen det 
bildningsprojekt som den framväxande borgarklassen stridit för 
sedan 1700-talets slut. Arbetarklassens formering knyter här an 
till upplysningens utvecklingsgång, sådan den kan följas bakåt 
över tid från revolutionen 1848, via Napoleonkrigen och franska 
revolutionen, till den amerikanska revolutionen och den skotska 
upplysningen under 1760-talet. Men, och detta ligger i linje med 
den tes som Koselleck driver igenom hela sin artikel, bildnings-
projektet kan inte reduceras till att bli enbart ett kapitel i den 
västerländska modernitetens historia.16 Bildning bör ses som en 

                                                                               
16 Den poängen löper som röd tråd genom hela artikeln och kommer ibland 
till explicita uttryck som i följande citat. ”Lika lite som ’upplysning’ låter det 
som långsiktigt kännetecknar ’bildning’ tvingas in i någon diakront utfor-



 
 
E R I K  T Ä N G E R S T A D  

 72 

grundläggande dimension i den mänskliga naturen. Som sådan 
dyker bildning upp överallt där det finns människor. Bildning i 
form av kritik och nyfiket sanningssökande är en ständigt närva-
rande antropologisk dimension av att vara människa. 

Det moderna bildningsprojektets kris 
Koselleck diskuterar bildning på två olika nivåer samtidigt. Dels 
som antropomorf kvalitet, så att bildning finns överallt där det 
finns människor. Dels som en historisk utvecklingsepok inom 
den västerländska moderniteten, så att det går att följa bildnin-
gens utveckling från 1700-talets upplysning, över 1800- och 
1900-talens historia, fram till idag. Även om han i grunden är 
historiker betonar Koselleck bildningen som en central del av 
den mänskliga naturen som sådan. För honom är det inte så 
mycket de socioekonomiska eller politiska förutsättningarna 
som historiskt har präglat bildningen. I stället är det den män-
skliga naturens nyfikenhet och kritiska distans, dess bildnings-
strävan, som präglar de historiska förutsättningarna i form av 
utformandet av samhällets socioekonomiska och politiska karak-
täristika. Visst kan man skriva den västerländska bildningens 
historia under de senaste cirka 250 åren och därmed skissa på 
den västerländska modernitetens utveckling. Men den utveck-
lingen bör endast ses som ett slags ytfenomen över den 
mänskliga naturens djup. 

Mot bakgrund av denna skillnad mellan den mänskliga na-
turens djup och den historiska utvecklingens händelseutveck-
lingen ställer sig Koselleck frågan om hur 1900-talets katastrofer 
kunnat realiseras. Det han lyfter fram som en hypotes är att 
bildningen i Bismarcks tyska kejsarrike kom att spela en kontin-
gent, snarare än en kausal, roll i det moderna samhällsbygget. 
För att legitimera och organisera den snabbt uppbyggda preus-
sisk-tyska staten efter 1870-talet formaliserades ett slags ytligt 

                                                                                                                                              
mad korsett. Det finns ingen homogen diakron historia.” Koselleck, ”Zur 
anthropologischen und semantischen Struktur der Bildung”, s. 148.  
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substitut – den borgerliga bildningen – i stället för det som 
Koselleck talar om som bildning i förhållande till den mänskliga 
naturen. Den borgerliga bildning som odlades i det kejserliga 
Tyskland före första världskriget utvecklades till en form av 
statsunderstött kamouflage för att dölja djupa socioekonomiska 
och konstitutionella problem inom den unga preussisk-tyska 
statsbildningen. I stället för att vara varken utbildning eller in-
bildning formaliserades den borgerliga bildningen i Tyskland 
runt sekelskiftet 1900 som både utbildning och inbildning.  

Tysklands engagemang i första världskriget kan ses som ett 
försök att avleda inre spänningar genom att projicera på yttre 
kriser: när kriget väl en gång var vunnet skulle det tyska kejsar-
riket finna ro att reformera sig självt – var det tänkt. Men 
Tyskland inte bara förlorade första världskriget, utan Bismarcks 
tyska kejsarrike kom att utplånas vid krigsslutet. Kvar blev nu-
merärt stora, traumatiserade, svältande och välbeväpnade män-
niskomassor som på ruinerna av det kraschade kejsarriket skulle 
bygga upp en helt ny stat: den tyska republiken. Det författnings-
arbete som ägde rum våren 1919 baserades i stor utsträckning på 
1800-talets borgerliga bildning. Så sade till exempel den intellek-
tuellt lagde politikern och industrimagnaten Walther Rathenau 
år 1919: ”Bildningsbegreppet måste anses vara så grundläggande 
att det utgör vår enda sanna livsmakt, så att det i det offentliga 
livet och i lagstiftningen ständigt har första och sista ordet.”17 

Den tyska republik som utropades i november 1918 och som 
fick sin författning i augusti 1919 kom att präglas av de ogynn-
samma omständigheter som rådde vid dess tillkomst. Detta 
gällde inte minst föreställningen om bildning. Vad hade orsakat 
alla katastrofer efter 1914 om inte de dubbla budskap och den 
pretentiösa innehållslöshet som kännetecknat det tyska kejsar-
rikets borgerliga bildning före 1914?  

Efter de blodiga krigs- och krisåren 1914–1920 fanns en gen-
eration av yngre än cirka trettio-trettiofem år – de som var födda 
                                                                               
17 Citerat efter Koselleck, ”Zur anthropologischen und semantischen Struk-
tur der Bildung”, s. 149. 
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under 1880-talet eller senare. Det var generationen av tonåringar 
eller strax däröver som blivit sända av sina bildade föräldrar och 
lärare att slåss och dö i skyttegravarna, eller som tvingats slita 
hårt vid hemmafronten. Midsommaren 1922 mördade unga 
högerextremistiska terrorister Rathenau (född 1867), ett av en 
mängd politiska mord och attentat som underströk den fysiska 
handlingens direkthet. Attentaten riktades mot den moderna stat 
som byggts på den borgerliga bildningens grund. Hyllandet av 
handling över reflektion kan ses som en reaktion på den borger-
liga bildningens kris.18 Projektet att skapa ett gott samhälle ge-
nom borgerlig bildning hade gjort konkurs i första världskrigets 
skyttegravar. Den frihet som uppstått med den gamla statens 
kollaps pekade inte mot ordning, utan mot hotande inbördes-
krig. I läget efter första världskriget framträder Virchows ovan 
citerade sentens från 1848–1849 i nytt ljus: ”Frihet utan bildning 
leder till anarki, bildning utan frihet till revolution.” I ruinerna 
av de statsbildningar som kollapsat under kriget föreföll bildning 
inte vara något alternativ. De samhällsinstitutioner som byggts 
på föreställningen om den borgerliga bildningen hade inte klarat 
realitetens tryck utan i stället störtat samman. 

Den så kallade Weimarrepubliken har beskrivits som ett 
manifesterat uttryck av en immanent kris inom den väster-
ländska moderniteten.19 All den framtidsoptimism och alla de 
förväntningar som under 1800-talet knutits till den framväxande 
moderniteten kom på skam under första halvan av 1900-talet. 
Detta gällde inte minst synen på bildning, framför allt i dess 

                                                                               
18 Rörande den komplexa kris som en traumatiserad krigsgeneration ge-
nomlevde efter första världskriget, se till exempel Bernd Ulrich & Benjamin 
Ziemann (red.), Krieg im Frieden. Die umkämpfte Erinnerung an den Ersten 
Weltkrieg, Quellen und Dokumente (Frankfurt am Main: Fischer, 1997). 
19 Detlev J. K. Peukert, The Weimar Republic. The Crisis of Classical Moder-
nity, övers. Richard Deveson (London: Penguin Books, 1991). Peukerts bok 
har uppnått klassikerstatus och dess tes att man bör se mellankrigstiden som 
en manifesterad kris och konsekvens av de latenta spänningar som skapades 
inom 1800-talets modernitet har fått brett genomslag inom den samtidshi-
storiska forskningen. 



 
 

B I L D N I N G  –  V A R K E N  U T B I L D N I N G  E L L E R  I N B I L L N I N G  

 75

form som borgerlig bildning. Efter kraschen på Wall Street 1929 
och utbrottet av ekonomisk världsdepression framträdde komp-
lexet av krisfenomen som en konsekvens av det sena 1800-talets 
borgerliga bildning: mellankrigstidens världsläge framträder som 
en bildningskris.20 

I ljuset av den desperata situation som manifesterade sig över 
världen efter 1929 års ekonomiska krasch kom den moderna 
bildningstankens kritiker att få ett brett genomslag i den of-
fentliga debatten. I det förvirrade läge som uppstod under och 
efter första världskriget, och i än större utsträckning genom den 
ekonomiska depressionen, utvecklades en slags antimodernistisk 
modernitet som kom till uttryck i totalitära och fascistoida 
tankemodeller, handlingsmönster, organisationsformer och poli-
tiska praktiker.21 

Lite tillspetsat skulle man kunna säga (även om Koselleck inte 
gör det) att 1900-talets antimodernistiska modernitet vänder 
Kants påstående ut och in: den antimodernistiska moderniteten 
är människans återinträde i hennes självförvållade omyndighet. 
Ge upp tanken på att använda dig av ditt eget förstånd! I denna 
antimodernistiska modernitet utmålas bildningen som den mest 
världsfrånvända och därmed mest irrelevanta formen av vetande.  

Bildning framställdes under mellankrigstiden som i bästa fall 
en omväg, som något som inte omedelbart svarar mot reellt kän-
da behov och som heller inte ger någon omedelbar avkastning, 
vare sig i ekonomisk eller i maktpolitisk mening. Mot en sådan 
bakgrund kunde fascismens direktaktion framställas som ett 
bättre och mer samhällsrelevant alternativ än den borgerliga 
bildningens förmenta världsfrånvändhet. 

                                                                               
20 Koselleck, ”Zur anthropologischen und semantischen Struktur der Bild-
ung”, s. 149. 
21 Koselleck ger flera utförliga exempel på hur denna antimodernistiska 
modernitet kom att utforma en skarp kritik av den moderna bildningstan-
ken under åren 1929–1933. Koselleck, ”Zur anthropologischen und seman-
tischen Struktur der Bildung”, s. 147-154. 
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Reflekterad bildning i praktiken 
Av det ovanstående torde framgå att samhällssystem som är 
hierarkiskt strukturerade och bygger på styrning genom dekret 
och ordergivning utgör det bildade samhällets motpol. Men 
snarare än att se det totalitära samhället som det moderna sam-
hällets motsats – den totalitära diktaturen är knappast ”medel-
tida” utan snarare ”modern” – så framträder fascismens direk-
taktion som den mörka baksidan av modernitetens upplysta 
framsida. Medan reflexiv och kritisk bildning framstår som en 
möjlighet att frigöra och realisera människans immanenta po-
tential, framstår handlingsinriktad och målorienterad vinstmaxi-
mering – oavsett om vinsten är ekonomisk eller politisk – som 
försök att begränsa, kontrollera och styra denna den mänskliga 
potentialen. Om bildningens credo återfinns i Kants devis: ”Upp-
lysning är människans utträde ur hennes självförvållade omyn-
dighet. […] Hav mod att göra bruk av ditt eget förstånd!”, så 
framträder den antimodernistiska modernismens dekret som 
bildningens raka motsats: människan ska återföra sig själv till sin 
självförvållade omyndighet och hon ska ge upp varje tanke på att 
använda sig av sitt eget förstånd. 

Bildning i praktiken syftar till att frigöra de enskilda män-
niskornas inneboende potential så att de som självständiga 
vuxna kan ta ansvar såväl för sina egna handlingar som för det 
gemensamma samhället i dess helhet. Det demokratiskt styrda 
samhället i vilket de myndiga och ansvarskännande medbor-
garna styr sig själva som sin egen suverän kan ses som det ideal 
bildningen syftar till att förverkliga. Frågan är dock hur praktisk 
bildning ska kunna realiseras. Frågan är också hur och varför 
man bör sätta detta ideal framför ett samhällsystem som är tyd-
ligt handlingsinriktat och vinstmaximerande. Till vilken form av 
välfärd bör det goda samhället syfta, till bildning eller till ma-
teriell och ekonomisk tillväxt? 

En utgångspunkt vid försök att konkretisera bildning i prak-
tiken kan vara att fokusera på kunskap. Frågan vad som menas 
med kunskap är minst lika gammal som det västerländska sam-
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hället som sådant. Så skiljde till exempel Aristoteles mellan kun-
skap som objekt för mänskligt medvetande och människans 
förmåga att hantera detta objekt.22 Grovt sett kan sägas att kun-
skap som objekt vid samhällsbyggande och samhällsupprätthål-
lande betecknas med det grekiska ordet episteme. Här handlar 
det om den kunskap som kan mätas och vägas, som kan kontrol-
leras och revideras. Den kunskap som fordras för att kunna mäta 
och väga, kontrollera och revidera är något annat. Den kun-
skapen indikerar förmågan att hantera det objekt som används 
vid samhällsutveckling och -bevarande och betecknas med det 
grekiska ordet techne. Det är skillnad mellan kunskap som objekt 
och kunskap som förmåga att hantera detta objekt. 

I ett samhälle baserat på bildning räcker det dock inte med 
techne för att kunna hantera episteme. För att ett sådant samhälle 
ska kunna fungera måste även samhällsmedborgarna kunna 
samarbeta på ett rationellt och ändamålsenligt sätt. Kunskapen 
att vara människa bland människor och därmed äga den för-
måga – den klokskap – som alla måste besitta för att samhället 
ska kunna fortbestå betecknas med det grekiska ordet fronesis. 
Fronesis är den grundläggande konstitution av empati och intel-
ligens som fordras för att människor ska kunna umgås på ett 
förnuftigt och ömsesidigt utvecklande sätt, samt därmed pro-
duktivt bidra till projektet att bygga och upprätthålla det gemen-
samma samhället.23 

Man kan därmed skilja mellan tre olika kunskapsformer. 
Kunskap kan vara ett objekt (episteme), en förmåga att hantera 
detta objekt (techne), samt en förmåga att hantera andra som 

                                                                               
22 Aristoteles, Den nikomachiska etiken, övers. Mårten Ringbom (Göteborg: 
Daidalos, 1988). 
23 Jfr Burman, ”Svar på frågan: Vad är medborgerlig bildning?”, s. 27: ”Om-
dömet befinner sig i själva skärningspunkten mellan tänkandet och hand-
landet. Det är nära besläktat med det aristoteliska begreppet fronesis, det vill 
säga den praktiska klokhet som visar sig i förmågan att utan tillämpbara 
regler applicera teoretiska kunskaper och generella principer i konkreta 
situationer.”  
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hanterar detta objekt (fronesis).24 I ett samhälle baserat på prak-
tisk bildning tränar sig alla samhällets medborgare ständigt i att 
tradera och förmedla samtliga dessa tre kunskapsformer. Det 
räcker inte med att i skolan se till att barnen får del av episteme 
för att ett samhälle baserat på bildning ska kunna bestå. För att 
samhället ska kunna utvecklas vidare räcker det heller inte med 
alla ser sig som hantverkare eller entreprenörer som förmår 
hantera techne. Det räcker heller inte med att människorna är 
konstituerade med fronesis för att ett samhälle ska fungera väl 
(eller alls fungera). Alla måste (och detta är ett imperativ i ett 
samhälle baserat på praktisk bildning) förstå, behärska och ut-
veckla samtliga tre kunskapsformer – och detta måste de göra 
hela tiden, hela livet. 

Bildning i praktiken måste (återigen bildningens imperativ) 
vara inriktad på att alla samhällsmedborgare – ung som gammal 
– ständigt kan vidareutveckla dessa tre kunskapsformer paral-
lellt. Den som är bärare av bildning är dessutom beredd att bidra 
till det gemensamma samhällets välstånd och utveckling genom 
att aktivt bidra med sin samlade förmåga, samt är inställd att hos 
sig själv ständigt vidareutveckla denna förmåga. En bildad sam-
hällsmedborgare försöker göra alla andra till bildade samhälls-
medborgare för att därmed bidra till skapandet av ett bättre och 
stabilare samhälle. Att vilja bo i ett bra och stabilt samhälle är ett 
allmänt utbrett egenintresse.25 I det demokratiskt styrda sam-
                                                                               
24 Det bör noteras att ”hantera” här inte betyder ”instrumentalisera”. Den 
som instrumentaliserar ägnar sig enbart åt techne utan att förhålla sig till 
fronesis. För att ordet ”hantera” ska kunna kopplas samman med fronesis 
måste det förstås i termer av ”att vara människa bland andra människor i 
samhället”. Att hantera betyder här att vara en fullt utvecklad samhällsmed-
borgare. 
25 Det förtjänar att påpekas att det demokratiskt styrda samhället och dess 
främsta institution, välfärds- och rättsstaten, bör ses som en garant för den 
enskilda individens fri- och rättigheter. Få åtgärder skulle så i grunden 
underminera den självständiga individens frihet som eliminerandet av den 
institutionen. Att ta bort välfärds- och rättsstaten ur samhället innebär ett 
underminerande av den dynamiska men ändå stabila ordning som utgör 
samhällets grundval. På den totalt avreglerade marknaden råder endast 
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hället där de enskilda medborgarna styr sig själva i form av su-
veräna kollektiv sammanfaller egenintresset med allmänintres-
set. Detta innebär inte att demokratiskt styrda samhällen skulle 
vara friktionslösa eller konfliktfria. Tvärtom ligger (åtminstone 
idealt sett) konflikter mer i öppen dager i demokratiskt styrda 
samhällen än vad de gör inom andra samhällsformer. Samtidigt 
fungerar det parlamentariska systemet som en motor som stän-
digt producerar nya och förbättrade konfliktlösningsmekanismer 
och -institutioner. På så sätt kan det parlamentarisk-demokra-
tiskt styrda samhället baserat på praktisk bildning beskrivas som 
en intrikat blandning av konflikter och konfliktlösningar, kom-
promisser och parlamenterande som syftar till kompromiss-
betonande samförståndslösningar på kort och medellång sikt.26 

En bildad samhällsmedborgare är införstådd med detta bes-
lutssystems historiska bakgrund och praktiska funktionssätt, 
samt besitter kunskap att hantera det parlamentarisk-demo-
kratiskt styrda samhällets komplex av konflikter och kompro-
misser. För att en demokrati ska fungera väl är det avgörande att 
det demokratiska systemets samhällsmedborgare är bildade så 
att de i öppen och förnuftig dialog med varandra – oftast i form 
av konfliktladdade förhandlingar – kan ställa upp och lösa de 
problem som uppstår i det gemensamma samhället. För att op-
timera det goda samhället och minimera risken för samhällskol-
laps fordras att all samhällsverksamhet genomsyras av aktiv 
fortbildning så att medborgarna hela tiden kan höja sin bild-
ningsnivå. 

                                                                                                                                              
godtycklig och kunskapslös fysisk makt – det totala inbördeskriget. Och i ett 
totalt inbördeskrig finns inget utrymme för den enskilde individens fri- och 
rättigheter. Inför krav på avregleringar kan det vara värt att hålla i minnet 
att ett annat ord för gränslöshet är psykos. 
26 Totalitära beslutssystem, å andra sidan, tillåter varken öppen konflikt eller 
ett öppet parlamenterande. I totalitära samhällen handlar det i stället om att 
med våld – ofta fysiskt, men även andra typer av våldsanvändning – förhindra 
att öppna konflikter bryter ut, liksom att latenta konflikter tas upp i öppna 
förhandlingar. Myten om att det egna samhället skulle vara välordnat, frik-
tionslöst och konfliktfritt är karaktäristisk för det totalitära samhället. 
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Rent praktiskt, för att vi på bästa sätt ska kunna bevara och 
vidareutveckla vårt gemensamma samhälle måste vi agera som 
samhällsmedborgare bland andra samhällsmedborgare, måste vi 
vara människor bland människor. Denna kunskap är baserad på 
empati och intelligens, samt på den klokskap som kallas fronesis. 
Ett samhälle utan fronesis, alltså ett samhälle som inte värdesät-
ter klokskapens empati och intelligens, förfaller snabbt till en 
ohållbar samhällsordning där personer med antisociala eller 
psykopatliknande karaktärer premieras framför dem med mer 
empatisk läggning. Ett samhälle där allt reduceras till kortsiktiga 
– om än väl utstakade – mål, vilka låter sig fastställas utifrån 
standardiserade nyckeltal, fixerade mallar och system av löpande 
utvärderingar, degenereras allteftersom till ett psykopatsamhälle. 
Bildning i praktiken går hand i hand med medmänsklighet. 

Svar på frågan: Vad är bildning? 
I sin studie har Koselleck gjort en stark skillnad mellan bildning 
som tidlöst mänskligt fenomen och borgerlig bildning som ett 
1800-talsbegrepp. Han pekar tydlig ut att man inte bör blanda 
samman tidlös antropologisk bildning med 1800-talets historiskt 
daterbara borgerliga bildning. Men vad är då bildning? Koselleck 
har gett ett indirekt, negativt svar på den frågan. Han har talat 
om vad bildning inte är: bildning är varken utbildning eller in-
bildning (framför allt är det inte inbillning). 

Skulle man kunna ge något positivt svar på frågan: Vad är 
bildning? Visst skulle man kunna det. Men varje sådant svar 
skulle resultera i formulerandet av begrepp, inte i någon exakt 
definition av ett antropomorft fenomen. Koselleck har själv 
indikerat ett sådant svar genom att presentera det bildningsbe-
grepp som citerades inledningsvis: ”Bildning är ett egendomligt 
och självinducerande förhållningssätt som utgör en form av 
vetande, vilket är hänvisat till ekonomiska och politiska betingel-
ser samtidigt som det distanserar sig från dessa betingelser”. 

Bildning är en potential som ligger latent i den mänskliga 
naturen och som sådan är den en samhällelig produktivkraft. 
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Som kritisk möjlighet fordrar bildning systematiskt genomfört 
arbete för att kunna realiseras. Bildning präglar det samhälle där 
den verkar: bildning bildar! 

Ett annat sätt att formulera det skulle vara att ge följande svar 
på frågan: Bildning är människans realiserande av sin egen po-
tential; ha mod att envetet ge dig i kast med dina egna möjlig-
heter. Mot den bakgrunden framstår bildning som en nödvändig 
process utan slutmål. 
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