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 BILDNING OCH PEDAGOGIK

Förord
Högskoleverkets åttonde skrift i serien om bildning har författats av Gunnar
Sundgren, professor i pedagogik vid Stockholms universitet. Han har en lång
rad av publikationer bakom sig och stor erfarenhet av lärarutbildningen.
Den pedagogiska innebörden av bildningsbegreppet är självklar för många.
Utbildning är ett sätt för människan att skaffa sig möjlighet att kunna kontrollera sin vardag. Genom denna kunskap kan hon skaffa sig frihet. Men hur
utformas en sådan utbildning så att lärande och utveckling sker på bästa möjliga villkor och inte enbart reproducerar godkända åsikter, utan bidrar till en
förnyelse? Det finns möjligen en inneboende spänning i utbildning och bildning mellan tvång och frihet, mellan formande processer och frigörelse.
Enligt Gunnar Sundgren handlar bildning om en inre drivkraft att erövra
omvärlden och att skaffa sig både kontroll och mening i sin tillvaro.
Men hur går detta till, och vilken är den bästa platsen för dessa aktiviteter?
Sker det bäst inom akademin, eller är tvärtom akademin olämplig för bildning? Gunnar Sundgren menar att i de stora bildningsromanerna är det livet
självt som formar mest, och sällan finns det där skildringar av en utbildning
som påverkat på ett djupare plan. Men samtidigt finns många berättelser om
lärare som inspirerat och stimulerat ett personligt växande.
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Men är professionsutbildningar anpassade för att även hantera bildningsdimensioner i utbildningen? Borde inte kriterier som handlade om förhållandet
till yrkesuppgiften och förmågan att problematisera dessa vara lika utvecklade som de akademiska? Gunnar Sundgren är i många avseenden kritisk till
utbildningen inom högskolan. Han skriver att ”mycket av den undervisning
och utbildning som idag bedrivs inom skola, högskola och universitet måste
betecknas som ren utbildningsverksamhet där teknisk rationalitet, objektivitet och ytinlärning dominerar på bekostnad av värderationalitet, aspektseende, problematisering och djupinlärning”. Sundgren ser dock det akademiska seminariet som en möjlighet till att skapa en bildande praktik inom
akademin.
Gunnar Sundgren ställer flera viktiga och grundläggande frågor om utbildningens mål och drivkrafter i sin skrift. Frågor som riskerar att förloras ur sikte
i vardagen. Högskoleverket hoppas att denna skrift kan vara en inspirationskälla till en diskussion om bildning och utbildningens utveckling.

Anders Flodström
Universitetskansler
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Per Gunnar Rosengren		
Projektledare

I Högskoleverkets skriftserie om bildning finns även:
•

Bildning och teknologi 2007:57 R

•

Bildning och ekonomi 2007:50 R

•

Bildning och filosofi 2006:27 R

•

Bildning och fysik 2006:50 R

•

Bildning och religion 2005:29 R

•

Bildning och teater 2005:50 R

•

Bildning och matematik 2004:29 R

FÖRORD 

 BILDNING OCH PEDAGOGIK

Vad är bildning?
I de så kallade bildningsromanerna, som Lars Ahlins Tåbb med manifestet eller
Maksim Gorkijs Mina universitet, skildras hur livet självt bildar huvudpersonerna; hur deras erfarenheter och upplevelser format dem som individer.  I
litteraturen ser vi sällan skildringar av den formella utbildningens betydelse
för människors utveckling. Hur kan det komma sig? Beror det på att skola
och högskola inte räknar förvärvad livserfarenhet och klokskap som kunskap?
Att boklig lärdom är skild från det levda livet? Vilken är synen på kunskap
och på människans olika bildningsvägar inom akademin? Är akademin alls
en institution för bildning?
Som lärare och forskare samtalar vi med våra studenter, utbyter tankar
och erfarenheter, men knappast på deras villkor utan på ämnets. Vi förefaller
ofta mer upptagna av hur vi ska kunna värja oss mot populärvetenskapliga
vanföreställningar, kulturellt förfall, fusk och opålitliga källhänvisningar än
vi bekymrar oss om vilka erfarenheter och upplevelser våra studenter har.
Inte heller är vi särskilt intresserade av hur den gigantiska informations- och
kunskapsmassa som finns på webben, eller hur det sociala utbytet som pågår
.  Gorkij (1977) och Ahlin (1984).
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där, påverkar våra studenters bildningsprocess. Våra utbildningsplaner, kurser, litteraturval och examinationsformer domineras av en formell syn på vad
utbildning och kunskap är, snarare än att de grundas i någon bildningsambition eller i kunskapen om lärandets gränslöshet.
Ändå har lärare ofta, liksom socialarbetare, ett antal exempel på lager om
hur människor de mött i sin yrkesverksamhet har genomgått en närmast total
förvandling inför ögonen på dem. Studenter som vid ett första möte kan förefalla nedsänkta i sin egen värld, deprimerade eller helt enkelt ointresserade,
kan på kort tid, genom studier och sociala kontakter med andra studenter och
med lärarna, få distans till och makt över sina liv. Mats Wahl har träffande
beskrivit det som att lärare är ”på spaning efter växandets punkt”. Många
lärare, både i skolan och i högskolan, ser den enskilda studentens personliga
växt som bildningens essens och uppfattar det som ett privilegium att kunna
följa och stödja en students bildningsprocess. Metaforen att göra en resa till
det okända och åter används ofta för att beskriva den processen. Tanken är
att den enskilde i mötet med det okända vidgar sin horisont; ökar sin förstå-

.
.

Wahl (1978).
Se t.ex. Gustavsson (1991, 1996) som i Gadamers efterföljd beskriver bildningsprocessen just så.
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else av det redan erfarna, förändrar sin omvärldsuppfattning och därmed blir
mer kapabel att forma sin framtid.
Bildningsbegreppets motsägelsefullhet

Sven-Eric Liedman tecknar bildningsbegreppets historia och härleder det från
antikens paideia. Då betecknade det en strävan att förverkliga den allsidigt
utvecklade människas hela intellektuella, konstnärliga och fysiska kapacitet.
Syftet med det var, menar Liedman, ytterst att ”frambringa den frie, harmoniske medborgaren, som välrustad kunde delta i det offentliga livet”. Bildningsbegreppet kan också härledas såväl till en religiös föreställning om att
människan skall formas till Guds avbild, som till den sekulära, amerikanska
och franska, upplysningstidens ideal när medborgerlig bildning sågs som en
nödvändighet för att folket och dess representanter skulle kunna styra sig
själva, fria från religiösa överhuvuden och världsliga furstar. På 1800-talet får
vi den motsättning vi i hög grad lever med sedan dess, den mellan folklig eller
allmän bildning och bildning som något huvudsakligen för och av den universitetsutbildade eliten. Inom den svenska universitetsvärlden har begreppet
bildning i vår tid fått en renässans, både i praktisk utbildningsverksamhet och
.

Begreppet Paideia utgör för övrigt också, som vi ska se, pedagogikbegreppets ursprung.
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i en förnyad kunskapsteoretisk diskussion. Trots det har bildningsbegreppet
inte kunnat ges någon entydig bestämning. Oftast tolkas det elitistiskt, där
tillägnandet av kulturarvet står i fokus, men en vidare tolkning förekommer
också gärna med en hänvisning till Aristoteles kunskapsdiskussion. Till den
teoretiska kunskapen (episteme) fogas då den handlingsinriktade kunskapsformen (techne) samt den kunskap som Aristoteles menar är grunden för
klokhet och gott omdöme (fronesis).
Inom en sektor där jag själv varit verksam som pedagog och forskare kopplas bildningsbegreppet samman med begreppet folk, och vi talar då om folkbildning. Också det begreppet kan förstås på olika sätt: som folkuppfostran,
folkupplysning eller som folkets eget, individuella och kollektiva erövrande
av ett kulturellt arv. En intressant, och på flera sätt avgörande, fråga för hur vi
vill tolka bildningsbegreppet är den om vem vi ser som agent: att bilda sig eller
bildas blir då frågan. Folkrörelsen, den bildade klassen eller (ut-)bildningsinstitutionerna vänder sig till de ännu icke bildade och erbjuder, eller rent av
kräver av dem, att de ska bilda sig. Bildningsbegreppet blir därmed knutet till
sociala kategorier och inordnat i en hierarkisk struktur. I bildningsbegreppets
.
.

Se t.ex. Ratkics avhandling (2006) och Göranzons (2007) bidrag till den här skriftserien.
Aristoteles  (1988 s. 165 ff.) diskuterar också insiktens (nous) och visdomens  (sofia)
betydelse som mer absoluta kunskapsformer men de är, kanske just av den anledningen,
inte lika vanligt förekommande i vår tids bildningsdiskussion.
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svenska historia finns det tydliga kopplingar till den redan bildade klassens
föreställningar om att folket inte bara måste upplysas eller göras delaktig i
bildningsarbete, utan också att det måste formas, förädlas och förfinas. Hos
en bildningsförespråkare som Ellen Key eller folkbildningsforskningens pionjär som Carl Cederblad kan vi ana en stark kultiverings- och civiliseringsiver. Bildningsbegreppet är m.a.o. både inbäddat i ett givet historiskt sammanhang och beroende av vilka grundläggande värderingar vi har. Det är till
sin karaktär normativt och för-vetenskapligt, och omfattar föreställningar om
såväl mål och innehåll som processer och resultat. Till vardags föreställer vi
oss gärna att den bildade personen inte bara är en person som är kunnig och
välinformerad, utan också är en som vet hur man för sig, tar ansvar för samt
visar hänsyn och omsorg om sina medmänniskor.
Bildning, som jag vill tolka begreppet, betecknar en process, något pågående och oavslutat. Den är beroende av samspelet med betydelsefulla andra
som syskon, föräldrar, lärare, vänner och arbetskamrater. Det är strävan att,
i samspel med andra människor och med den fysiska miljön, uppnå kontroll
över sig själv och omvärlden, och viljan att skapa sammanhang och mening
som är de främsta drivkrafterna för människans utveckling. Det är också det
som utgör grunden för hennes bildbarhet. Även om vi förstår bildningsbe.

Key (1900) och Cederblad (1921).
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greppet som socialt, att det först är i samspelet med andra som bildningens
process och innebörd blir till, kvarstår bildningens individuella karaktär.
Staten, samhället och kulturen ger en inramning för bildningsprocessen, men
kan inte avgöra hur den kommer att gestalta sig. Både bildningstanken, vår
förståelse av ett samhälle, en demokrati och ett rättsväsende, förutsätter ett
historiskt subjekt: att vi som individer kan fatta rimligt rationella beslut och
ta ansvar för våra handlingar. Subjektet utgörs också av en fysisk kropp och
ett medvetande som upplever, erfar och reflekterar och därmed formas och
omformas. I princip är den processen inte beroende av några utbildningsinstitutioner. Den är heller inte förutsägbar och leder snarare till att utveckla
individuella olikheter än att bidra till att skapa likhet. Vi kan inte på förhand
med säkerhet uttala oss vare sig om bildningsprocessens mål och karaktär, eller om dess slutliga resultat, eftersom den just är processuell, preliminär och
temporär. Bildning tolkat på det sättet är dialektisk. Den förutsätter ett socialt
och kulturellt sammanhang i vilket den enskilde strävar efter att bli delaktig,
men hur den delaktigheten uppnås eller med vilket slutligt resultat kan varken
på förhand anges eller i efterhand bedömas.

.

Moira von Wright (2007) menar att bildning bara kan förstås relationellt, som en följd av
människors sociala samspel.
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Akademin som upplysningsinstitution

Om vi förknippar bildning med något subjektivt, med en enskild individs
växt och något positivt värdeladdat, förstår vi i gengäld akademin som en representant för något objektivt och sant. Först i den sen- och postmoderna vetenskapsdiskussionen har både graden av objektivitet och sanningsanspråket
kommit att ifrågasättas. Universiteten har börjat ses som lika kulturellt och
historiskt beroende som vilka andra institutioner som helst och sanningen
som långt mer relativ och subjektivt grundad än vi tidigare föreställt oss. Med
det som har kallats ”den språkliga vändningen” har, framförallt inom humanvetenskaperna, språkets uppbyggnad, begrepp och kategorier kommit att ses
som så grundläggande att språk och verklighetsföreställning inte går att skilja
åt. Vi konstruerar världen kulturellt och socialt genom språket.
Oavsett hur vi nu ställer oss till detta vilar all akademisk verksamhet på
två med varandra besläktade grundantaganden; det om människans bildbarhet och det om upplysningens värde och möjlighet. Om vi, som lärare och
forskare, inte är övertygade om att vi själva, våra studenter och allmänheten
kan förändra förståelsen av omvärlden, och att den förändrade förståelsen
också kan vägleda våra handlingar, saknas grunden för vår professionella existens. Upplysningstanken är så grundläggande för vetenskaplig produktion
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och akademiska studier att forskning och formell utbildning knappast går att
föreställa sig den förutan.
Upplysningsprojektet växer sig starkt i Europa under 1600- och 1700-talen,
i takt med den moderna naturvetenskapens och den moderna statsbildningens
framväxt. Descartes, Locke, Hume, Condorcet, Diderot, Rousseau och Kant
bidrar alla till vårt sätt att se på frågan om människans bildbarhet och hennes
möjlighet att skapa sig en framtid på basis av det egna förnuftet.
Kant är kanske den som tydligast formulerar upplysningstanken i sin artikel Vad är upplysning:
Upplysning är människans utträde ur hennes självförvållade omyndighet. Omyndighet är oförmågan att göra bruk av sitt förstånd utan någon annans ledning. /…/
Sapere aude! Hav mod att göra bruk av ditt eget förstånd!

Idé- och lärdomshistorikern Sven-Eric Liedman förstår upplysningsprojektet
på ett liknande sätt, som ”föreställningen och förhoppningen att människor
genom att veta mer också skall handla på ett mer medvetet, ett bättre sätt”.
Men han gör ett intressant tillägg; upplysningsprojektet består också av strä.

Artikeln ursprungligen publicerad i Berlinerische Monatsschrift 1784. Citatet ur Östling
red., 1989 (s. 27).
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van att ”förena den vetenskapligt-teknologiska framstegsprocessen med människors frihet och lycka”.10
Det vetenskapliga förnuftets begränsningar

Nu är varken upplysningsprojektet i sig eller tron på vetenskapens välsignelser
något okontroversiellt. En tillbakablick på hur upplysningstanken kunde introduceras i vårt eget samhälle vid skiftet mellan 1800- och 1900-tal får tjäna
som illustration till vad den starka tilltron till vetenskapen kunde innebära.
En entusiastisk förespråkare för den nya, ”positiva vetenskapen”, positivismens möjligheter att bidra till vår upplysning och framtid, var läkaren och
grundaren av Stockholms Arbetareinstitut, Anton Nyström. Han formulerade sig så här:
Genom att sprida den vetenskapliga upplysningen till alla samhällslager och att tillegna oss en levande religion utan vidskepelser och utan onaturliga föreställningar som
draga menniskan från lifvets verkligheter /…/ skola vår tids arbetare, lärda, köpmän,
industriidkare m.fl. snart ha fört kulturen in i ett nytt, normalt, lyckligt skede.11

10. Liedman (1997 s. 42 respektive s. 53).
11. Nyström (1879).
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Vetenskapstron säger oss något om tidens förhoppningar. Här är det inte
längre fråga om ett avklarnat förnuft, som hos Kant, utan om en ny tro, ”en
levande religion”. Under det 1900-tal som följde efter Nyströms uttalanden har
vi fått se en vetenskaplig utveckling utan tidigare motsvarighet i mänsklighetens historia, men också en hel del av dess avigsidor. Vi behöver bara erinra oss
de naturvetenskapliga framsteg som gjort krigsindustrin under två världskrig
möjlig och hela den teknologiska utveckling som vi i dag diskuterar som en
orsak till okontrollerbara klimatförändringar för att förstå att dessa framsteg
också haft ett pris. Ett pris som Nyström knappast kunde ha förutsett. I förra
seklet förde vetenskapstron, inte bara i Tyskland utan också i vårt land, med
sig ”rashygieniska” teorier och praktiker. Exempel på det ser vi både i folkbildningslitteratur och i företeelser som tvångssteriliseringarna av funktionshindrade. Vetenskapen har visserligen gett oss långt bättre levnadsvillkor och
hälsa, men har också bidragit till ödeläggelse av naturen, gett oss fruktansvärda vapen vars spridning vi i dag försöker förhindra och till att ”lägga livet till
rätta” på ett sätt som vi i dag tar avstånd från.12 Ett tekniskt-rationellt förnuft
har utvecklats och tillåtits verka utan kontakt med känslolivet, med påföljd
att omsorgen om och solidariteten med andra har blivit lidande.

12. Hirdman (1989).
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I en djupt pessimistisk betraktelse om Upplysningens dialektik ifrågasätter
den kritiska teorins grundare, Max Horkheimer och Theodor Adorno, den
starka tilltron till den tekniska rationaliteten som de menar att upplysningsprojektet förde med sig.13 Avmystifieringen av världen och människans strävan
att upprätta herravälde över sig själv och världen har, menar författarna, lett
till teknifiering, avhumanisering och förödelse av såväl natur som kultur.
Upplysning i ordets vidaste innebörd av framåtskridande tänkande har alltid syftat
till att befria människorna från fruktan och göra dem till sina egna herrar men över
den fullständigt upplysta världen strålar samtidigt katastrofens segertecken.14

Boken skrevs efter andra världskriget sen författarna flytt till USA från nazismens Tyskland. De skriver med ett starkt engagemang och tvivel på det tekniskt-rationella förnuftets möjlighet att ensamt leda mänskligheten. Människan sätter sig i gudens ställe och kräver lydnad och underkastelse i sin strävan
att kontrollera och ordna såväl natur som kultur. 15

13. Horkheimer, M. & Adorno, T. (1947/1997) Upplysningens dialektik: Filosofiska fragment.
Göteborg: Daidalos.
14. A.a. s. 19.
15. A.a. s. 24–25.
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Försakligandet av medvetandet smittar av sig både på relationerna människor emellan och på den enskilde individens förhållande till sig själv /…/ Animismen besjälade
saker, industrialismen försakligar själarna .16

Den enda räddningen för mänskligheten ser de i konstens möjlighet att överskrida det rena förnuftet; i den kreativa gestaltningen av människan och hennes öde. Först ur detta kan känsloliv och humanitet spira, förutsatt att den
pågående kommersialiseringen av kulturen kan hejdas.
Nu är de inte ensamma om att peka på riskerna med en alltför långt driven
tro på det tekniskt-rationella förnuftet. Jürgen Habermas är en av dem som för
den kritiska teorin vidare. Han etablerar sig under efterkrigstiden som en av
den moderna tidens mer betydande filosofer och samhällsvetare och lanserar
en teori om att skilda vetenskaper har olika utgångspunkter, grundas i olika
kunskapsintressen, ett tekniskt, ett emancipatoriskt och ett hermeneutiskt eller förstående.17 Rationaliteterna inom dessa kunskapsintressen är olika, det
tekniska intresset är som tidigare kopplat till strävan att behärska naturen,
det emancipatoriska till strävan att frigöra människan och det förstående till
viljan och möjligheten att omfatta och dela andra människors existentiella
upplevelser och erfarenheter. De två senare kunskapsintressena är som vi ser
16. A.a. s. 43.
17. Habermas (1986).
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inte bara förnuftsbaserade, utan har också tydligt normativa inslag. Frihetens
värde, förstått både negativt som frihet från förtryck och positivt som möjlighet till förverkligande av egna intentioner, är normativt grundat. Det är
det också att uppfatta sitt eget öde som förbundet med andras, att vilja kommunicera om detta och att sträva efter ömsesidig förståelse. I båda fallen är
utgångspunkterna för kunskapssökandet för-vetenskapliga, det vill säga föregår
det vetenskapliga.
Det är ett kulturellt misstag att vi låter det tekniskt-vetenskapliga förnuftet
dominera på en rad områden som rör människan och hennes sätt att forma
sitt levnadsöde, menar Habermas. I likhet med Horkheimer och Adorno använder Habermas begreppet scientism som han definierar som:
Vetenskapens tilltro till sig själv: det vill säga övertygelsen om att vi inte längre kan
förstå vetenskap som en möjlig form av kunskap, utan identifierar kunskap med vetenskap. 18

Om vi vill bli herrar över vår egen historia är det inte teknisk kontroll över
naturen eller andra människor vi i första hand skall eftersträva. Det enda sättet vi kan skapa ett bättre samhälle på är genom att, i samspel med andra, öka
vår kulturella medvetenhet, hävdar Habermas.
18. Citatet ur Habermas (1986) Knowledge and Human Interests efter Outhwaite (1994 s.
29) övers. min.
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En filosof med nordiskt ursprung, Georg Henrik von Wright, formulerar
sig på ett likartat sätt i sin betraktelse över Vetenskapen och förnuftet där han
skiljer en teknisk-instrumentell rationalitet från en värderationalitet. Senare
i Myten om framsteget återkommer han till det moderna projektets grundläggande idéer och tillkortakommanden.19 Han ser det som starkt förknippat
med de två senaste århundradenas teknologiskt-vetenskapliga utveckling men
också med den starka utvecklingstro som grundlagts, inte minst av Darwins
utvecklingslära. På den basen har vi skapat en egen världsbild, till vilken hör
en bestämd uppfattning om vad kunskap är. Betecknande för den kunskapssynen är det empiriskt undersökande förhållningssättet, men också vår trohet
till boklig kunskap och bundenhet till texten. Vi strävar efter att förstå naturen inte för att, som en gång de grekiska filosoferna, söka dess inneboende
mening och värde utan för att upprätta kontroll över den. De värdeladdade
och djupare frågorna om meningen med livet, om det goda, det onda och det
sköna har vi i stor utsträckning lämnat därhän, så förstår jag von Wright.

19. Se Georg Henrik Von Wright (1986 och 1993).
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Yrkeskunskap och bildning

En till innehållet annorlunda kritik, men vars udd också är riktad mot den
akademiska utbildningens brist på erkännande av annat än det tekniskt-rationella förnuftet, levererades på 1980-talet av professorn i pedagogik vid MIT,
Donald Schön. 20 Akademin, liksom för övrigt skolan, framstår för honom
som sluten och självgod, en värld som huvudsakligen ägnar sig åt formell
meritering i stället för att förbereda till ett konstruktivt handlingsliv. Schöns
ingång är det praktiska yrkeslivets behov. Kritiken mot den alltför snäva och
formalistiska utbildning som han menar dominerar akademin berör ändå
bildningsfrågan, som jag förstår den. Bristen på helhetssyn och sammanhang,
den atomiserade och tekniska kunskapssynen, är inte förenlig med yrkeslivets
praktik och heller inte med ett brett bildningsperspektiv.
Skälet till att den moderna västerländska vetenskapliga traditionen ensidigt präglats av teknisk rationalitet och positivistisk vetenskapssyn är, menar
också Schön, att empiriskt grundad (natur-)vetenskap inte bara setts som en
av flera kunskapsformer, utan som den enda. Han sympatiserar med upplysningsprojektets intention att rensa bort mysticism, övertro och annan pseudokunskap, men menar att målet, att med (natur-)vetenskaplig kunskap och
tekniska medel upprätta kontroll över omvärlden, inte svarar mot det prak20. Schön, (1983). MIT står för  Massachusetts Institute of Technology.
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tiska livets problem och karaktär. Att yrkesutbildningar har integrerats inom
ramen för en traditionellt utformad och kunskapskonservativ akademi har
därför fått en rad negativa konsekvenser. Boklig lärdom premieras på bekostnad av yrkes- och handlingskunskap. Vi har fått akademiskt skolade, men i
praktiken mer eller mindre obrukbara, professionella yrkesgrupper. Därmed
har vi, säger han:
Blivit alltmer medvetna om vilken betydelse fenomen som inte passar in i den tekniskt-rationella modellen har för praktiken som: komplexitet, osäkerhet, instabilitet,
unicitet och värdekonflikter.21

I det levda livet, utanför universitetet, är det inte tekniska problemlösningar
som främst krävs, utan en förmåga att göra klart för sig vilka svårigheterna är
och formulera problemen. Att kunna orientera sig i en komplex och värdeladdad situation är en kompetens som praktikern måste ha. Förmågan att ur en
mångtydig och kanske kaotisk verklighet kunna skapa hanterbara problem
är alltså minst lika central som teknisk problemlösning. För Schön är den
centrala förmågan den att kunna konstruera relevanta problem snarare än att
finna tekniska lösningar på förelagda problem:
21. A. a. s. 39, övers. här i följande citat min.
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I det verkliga livets praktik är problem inte något som presenterar sig själva som givna
för praktikern. De måste konstrueras utifrån problematiska situationers förbryllande,
besvärande och osäkra innehåll.22

En konsekvens av detta är förstås att universitetens kunskapssyn inte är relevant för en stor del av det praktiska och professionella livet:
Jag har blivit övertygad om att universiteten inte är hängivna produktionen och distributionen av grundläggande kunskap i allmänhet. De är institutioner som i regel är
försvurna till en bestämd kunskapsteori, en syn på kunskap som snarare bidrar till
att skapa selektiv ouppmärksamhet när det gäller praktisk kompetens och professionellt handlag.23

En avgörande skillnad mellan akademins kunskapsintresse och praktikerns,
menar Schön vidare, är att akademin strävar efter att förstå och förklara världen, praktikern efter att förändra den. Det är kanske en distinktion som kan
diskuteras, men som för oss rätt in i debatten om akademins och forskarnas
samhällsansvar. I mötet med studenterna och med allmänheten är frågorna
om teoriernas och forskningens relevans ständigt aktuella. Schöns avgörande
22. A. a. s. 40–41 
23. A. a. s. vii
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kritik gäller akademins betoning av orsaksanalyser och enkla mål-resultatmodeller, och han ställer det mot det praktiska livets komplexitet. I det praktiska livets situationer, yrkesmässiga eller vardagliga, behöver vi kunna formulera för oss vilka problemen är och kunna hantera de värdekonflikter som
där finns.
Diskussionen om Schöns båda böcker om den reflekterande praktikern
och om hur en sådan kan utbildas inom ramen för en högskoleutbildning
var intensiv i Sverige under 1990-talet. Inom en rad professionsutbildningar,
däribland också lärarutbildningen, tog man till sig teorierna. Men också i
den övriga universitetsvärlden togs teorierna upp. Bertil Rolf m.fl. skrev om
Kvalitet i högre utbildning och valde att omdefiniera kompetensbegreppet genom att till den praktiska förmågan lägga förmågan att reflektera över och
ompröva den egna praktiken. Bengt Molander lanserade en egen kunskapsteori Kunskap i handling.24 Han lägger större vikt än Schön vid att praktisk
kunskap grundas i tillägnandet av yrkesrutin och baskunskaper. Först när de
är inhämtade kan arbetet med att ”grunda”, formulera och omformulera, relevanta problem ta vid. Molander överskrider också kravet på reflektion när
han med ”kunskap i handling” också inkluderar förmågan att över huvud
taget rikta uppmärksamheten mot något bestämt. Både Schön och Molander
24. Rolf m.fl. (1993) och Molander (1993).
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betonar att kunskap uppstår som en följd av att man upprättar en bestämd,
dialogisk relation till omvärlden.
Föreställningen att en professionsutbildning borde vara en utbildning för
”reflekterande praktiker” fick till följd att kravet på att ett kritiskt-reflexivt
förhållningssätt skrevs in i många utbildnings- och kursplaner. Vikten av att
problematisera fenomen, att formulera vilka de centrala utmaningarna är i
olika yrkesuppgifter och att skissa på tänkbara lösningar, fick däremot inte
samma genomslag i akademins professionsutbildningar. Kravet på reflexiviteten riskerar därför att bara bli ännu ett led i ett tekniskt-rationellt tänkande där mål-resultat-modellen dominerar. Därför är den kunskapsdiskussion
Schön introducerade fortfarande aktuell och har bäring på diskussionen om
akademins bildningsideal och bildningspraktiker.
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Pedagogik som bildningsvetenskap
I Sverige tillkom pedagogikämnet ursprungligen som stöd för lärarutbildningens och det allmänna skolväsendets uppbyggnad på en vetenskaplig grund.25
Disciplinens etablering och expansion var knuten till förverkligandet av skolans uppdrag. Länge dominerades pedagogikämnet av den pedagogiska psykologin, av metoder för att mäta skolframgång och av olika urvalsmodeller
och deras konsekvenser. Vid sidan om det utvecklades pedagogikhistoria som
ett eget område. Pedagogik som ämne och vetenskaplig disciplin har fått en
rad olika bestämningar, men flertalet av dem tar fasta på dess koppling till
utbildningsuppdraget från stat och samhälle. Pedagogiken uppfattas som en
vetenskap om hur människor formas av samhälleliga agenter. Ett av de mer
välkända försöken att definiera den pedagogiska disciplinen är Wilhelm Sjöstrands:
Pedagogik som vetenskap behandlar olika sidor i den s.k. edukationsprocessen (’the
process of education’). Denna innebär, att det i varje samhälle och kultur föreligger
en ständig påverkan på människorna i avsikt att dessa genom inlärning skall på bästa

25. En första professur inrättades i Uppsala 1910 som besattes av Bertil Hammer.
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möjliga sätt formas i överensstämmelse med vad man inom ifrågavarande samhälle
önskar göra dem till.26

Så förstått har pedagogik som vetenskap en tydligt normativ utgångspunkt.
Den handlar om förverkligandet av samhälleliga mål, endera om hur detta
praktiskt ska gå till och vilka effekter verksamheten får, eller mer generellt
om hur pedagogiska fenomen som inrymmer påverkansaspekter kan förstås.
En annan pedagogikprofessor, från ungefär samma tid som Sjöstrand, Arne
Trankell, hävdade att pedagogik var vetenskapen om alla påverkansprocesser, oavsett av vilket slag de än var. Dessa kunde gälla såväl undervisningen i
skolan, yrkesutbildningen, den påverkan klienter utsätts för genom att delta i
olika terapeutiska praktiker eller den som medarbetare i en organisation blir
föremål för.
Den traditionella förståelsen av pedagogik som vetenskaplig disciplin är
alltså kopplad till studiet av vilka effekter påverkan från en yttre kraft har på
människor. Någon, staten, samhället, skolan, högskolan eller organisationen
vill något bestämt med oss, göra oss till goda samhällsmedborgare och dugliga
yrkesmänniskor t.ex. Individens behov och utveckling sågs som parallella till
samhällets, någon motsättning mellan dem ansåg man inte fanns. En harmo26. Sjöstrand (1969 s. 22).
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nisyn som alltjämt präglar formuleringarna i våra nu gällande läroplaner och
utbildningsplaner. För såväl den praktiska pedagogiken som den teoretiska,
för såväl undervisning och utbildning som forskningen om den, har utgångspunkten varit att på olika sätt bidra till att forma människor efter politiskt
fastställda mål. Betyg och bedömningskriterier har syftat till att så långt möjligt garantera likvärdiga och jämförbara resultat.
Det är vanligt att vi gör skillnad mellan pedagogik som vetenskap och pedagogik som praktik. Praktisk pedagogik bör, hävdas det, studeras på sina
egna villkor och gälla vilka handlingar som bidrar att göra människan till
kultur- och samhällsvarelse. Vetenskaplig pedagogik kan däremot gälla all
kunskap, historisk, filosofisk, sociologisk, psykologisk och organisationsteoretisk, som kan belysa pedagogiska fenomen, sociala institutioner och praktiker
som syftar till att lära ut eller skapar villkor för lärande. Nu kan det hävdas att
pedagogikens fokus skiftat, såväl den praktiska pedagogikens som den vetenskapliga. Om det tidigare gällde studiet av olika påverkansinstitutioner och
former för påverkan gäller det nu lärprocesser i vidare mening inkluderande
lärandet av ”fakta, färdigheter, förhållningssätt och förtrogenhet” som det
preciseras i läroplansbetänkandet i början av 1990-talet. Fokus har också förskjutits bort från yttre, öppna påverkansformer och regleringar av människors
handlande till inre, mer dolda, former för påverkan som t.ex. att genom samtal
få eleven, studenten eller medarbetaren att omfatta världen på ”rätt” sätt.
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Pedagogikens koppling till påverkan har alltså tonats ner och i stället har
vi sett hur begreppet lärande uppträtt på arenan. Därmed har uppmärksamheten riktats mer mot individen och processen på, hur man lär sig något. Vi
har fått talet om ”lärande organisationer”, ”livslångt lärande” och ”livsvitt
lärande” för att bara nämna några av alla de sammanställningar med lärande
som nu är vanliga. Samtidigt har lärandet i vår senmoderna tid blivit något av
en medborgerlig plikt. Det är heller inte vilket lärande som helst vi talar om,
utan ett lärande som bestäms av instanser ovanför och bortom den enskilde.
Också i floran av kurslitteratur och forskningsprojekt om skola och högskola
är referenserna till begreppet lärande legio. Pedagogik som vetenskap har i
konsekvens med detta också kommit att förstås som studiet av lärandets innebörder, villkor och effekter, och pedagogik som praktik att tolkas som allt som
underlättar det lärande som skrivits fram i utbildnings- och läroplaner.
Nu ingår det lärmoment och lärprocesser i snart sagt allt som vi människor
företar oss. Förmågan att lära, att anpassa sig till föränderliga omständigheter,
är en del av vår specifika karaktär som artvarelse. Utan den skulle vi sannolikt
inte existera. Få, om några andra, levande varelser är så sårbara och beroende
av att deras avkomma under många år ska kunna få omvårdnad och hjälp att
orientera sig till, förstå och handla i omvärlden som människan. I sin breda
tolkning är begreppet lärande kopplat till artens existens. I en snävare förstå-
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else är det kopplat till ett bestämt och premierat lärande utpekat av någon instans bortom den enskilde individen. Då liknar det pedagogikbegreppet, det
vill säga handlar om att förverkliga samhällsmål snarare än individens egna.
Vi skulle kunna uppfatta de tre begreppen pedagogik, lärande och bildning
som placerade på ett kontinuum där graden av samhällelig påverkan successivt
minskar och inslaget av individuell växt ökar. Lärande och pedagogik är båda
mer eller mindre knutna till föreställningen om att ett bestämt mål ska uppnås, att något skall behärskas eller läras in; fakta, färdigheter, föreställningar
och förhållningssätt ska integreras i individens repertoar av omvärldsuppfattningar och förmågor. Bildningsbegreppet, däremot, är mer öppet till sin karaktär, och målet går inte att på förhand fastställa. Uppgiften för en pedagogik
som bildningsvetenskap är inte att bidra till förverkligandet av samhällsmål
utan uppgiften kan snarare formuleras som att studera hur människan blir till
som kultur- och samhällsvarelse. Hur hon formas men också hur hon formar
sig själv till ett historiskt subjekt.

John Dewey som bildningsfilosof
John Dewey

Som en förgrundsfigur för en sådan bildningsvetenskap vill jag se John Dewey, som utan konkurrens är 1900-talets främsta pedagogiska filosof. Han
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använder visserligen, av naturliga skäl, inte begreppet bildning. Som amerikan
och engelsktalande är hans centrala begrepp ”education”. På engelska täcker
det begreppet både det vi på svenska kallar utbildning och det vi kan mena
med bildning. Det grekiska ordet paideia, som vi såg att Liedman menar att
bildningsbegreppet är sprunget ur, utgör i själva verket det gemensamma ursprunget för både bildningsbegreppet och begreppet pedagogik, på engelska
båda betecknade med ”education”.27
I Deweys kanske mest betydelsefulla verk Democracy and Education är det
helt klart att det snarare är det breda bildningsperspektivet han tar, inte ett
modernt utbildningsperspektiv i vår mening.28
Education, syftade alltså också på det vi kallar bildning och handlar för
Dewey om den enskilde individens växande i ett positivt samspel med såväl
27. Paideia ges i Encyclopaedia Brittanicas nätupplaga följande bestämning: ”education or
learning”, system of education and training in classical Greek and Hellenistic (GrecoRoman) cultures that included such subjects as gymnastics, grammar, rhetoric, music,
mathematics, geography, natural history, and philosophy. In the early Christian era the
Greek paideia, called humanitas in Latin, served as a model for Christian institutions of
higher learning, such as the Christian school of Alexandria in Egypt, which offered theology as the culminating science of their curricula. The term was combined with enkyklios
(”complete system or circle”) to identify a large compendium of general education,
hence ”encyclopaedia”.
28. På svenska översatt till Demokrati och utbildning  (Dewey 1999) men borde, menar jag,
snarare ha fått titeln Demokrati och bildning.
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den fysiska som den sociala omgivningen. Han menar också att bildningen
ska förstås som en i princip oförutsägbar process. Målrationalitet av den typ
som vi tillämpar i skolan och högskolan är för Dewey oförenlig med en bildningsprocess. På förhand fastställda mål kan inte anpassas till den enskilde
individens utgångspunkter, dennes tidigare erfarenheter, kunskaper och intentioner.
Mål ska enligt Dewey främst gälla det egna handlandet och är alltså i första
hand individuella och temporära. De måste omformuleras allteftersom individen söker sig fram. Centralt givna mål som inte tar hänsyn till den enskildes
utgångspunkter, erfarenheter och intentioner utgör i själva verket ett allvarligt
hinder för bildningsprocessen:
Att tala om ett utbildningsmål när i stort sett alla en elevs handlingar dikteras av
läraren, när de utförs i en ordning som uppstår ur tilldelade läxor och anvisningar
från någon annan. Det är rent nonsens /…/ Alltså är det nonsens att tala om utbildningsmål /…/ när villkoren är sådana att det inte går att förutse resultat och när
omständigheterna inte stimulerar en individ att blicka framåt för att söka bedöma
utfallet av en utförd handling.29

29. Dewey (1966 s. 102). Övers. min.
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Trogen sin pragmatiska filosofi är Deweys strävan att utforma en pedagogik
som sätter den väl övervägda handlingen och reflektionerna om dess utfall i
centrum. En skola eller högskola för bildning borde därför bidra till att göra
elever och studenter till reflekterande handlingsmänniskor, människor som
kan orientera sig både till sina liv och till sina praktiska arbetsuppgifter på ett
meningsfullt och fruktbärande sätt. Men också Deweys skola syftar till att
ett uppväxande släkte ska få del av kulturarv och vetenskapliga framgångar.
Hans kritik gällde i första hand skolan som institution. Han uppfattade den
som odynamisk, handlings- och reflektionsfientlig och som ett hinder för en
kreativ bildningsprocess. En reformerad skola borde kunna vara en plats för ett
experimentellt och kreativt handlade där medborgerliga dygder och kulturella
förmågor skulle kunna odlas och utvecklas i ett samhälle i miniatyr. Deweys
övergripande pedagogiska mål är ett integrerat samhälle som tillåter de enskilda individerna att, i samspel med andra, utveckla sin fulla potential.30
Deweys omfattande livsverk, pragmatiska filosofi och pedagogik har fortsatt att inspirera såväl filosofer och statsvetare som pedagoger. I många länder
har skolpolitiken färgats av grundsynen att skola och utbildning måste arbeta
med, inte mot, sina elevers och studenters känsloliv och omvärldsuppfatt30. Deweys sätt att tänka om (ut-)bildning ligger i linje med teorin om den symboliska interaktionismen som utvecklats av Mead, som för övrigt var nära vän till Dewey.
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ningar. I Sverige har hans inflytande bl.a. bidragit till att påverka den skolkommissions betänkande som ledde fram till grundskolereformen, men har
också lagt grunden till mycket av den bildningsideologi som präglat svensk
folkbildning.
De pedagogiska spåren sträcker sig också in i högskola och universitet. Projektorganisering, problemorientering, erfarenhetsbaserat och problembaserat
lärande och case- metodik har alla sina rötter i Deweys pedagogiska filosofi.31
Faktum är att det är svårt att tänka sig någon pedagogisk verksamhet i modern tid som inte påverkats av det intresse för och fokus på eleven och dennes
bildning som Dewey introducerade.32
Det gemensamma, också för de reformpedagogiker som i dag används i
högskolan, är att den enskilde studentens erfarenhets- och upplevelsevärld
utgör en central utgångspunkt för studierna och att dennes egen bildningsprocess stöds.
Deweys pedagogik brukar kopplas till begreppet ”learning by doing”. I
hans egen skriftställning är det uttrycket inte centralt, men syftar på att kun31. Utvecklat bl.a. av Kilpatrick (1918).
32. Också Schön, som vi tidigare diskuterat, är en sentida lärjunge till Dewey. Hans skolkritik och framhållande av problemformulering, kreativt handlande och reflektion som centrala moment för den yrkesverksamma snarare än den bokliga lärdom som universiteten
ger kan ses som en vidareföring av Deweys pedagogiska filosofi.
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skapstillägnelse är en aktiv process. Den processen är emellertid inte i första
hand kopplad till en yttre handling utan till den tankeprocess som ligger
bakom en planerad och medvetet utförd handling och till en bedömning av
handlingens utfall. Den handling det gäller är den överlagda, planlagda handling som vi företar oss när vi söker förverkliga ett näraliggande, subjektivt mål.
Erfarenheter och upplevelser av tidigare handlingar och reflektionen över deras resultat är det som gör det möjligt för oss att lära, att förändra vår förståelse
och att formulera nya mål för våra handlingar. Resultatet av en pedagogisk
praktik utan utrymme för den processen blir utvändigt och instrumentellt. I
vår tids terminologi skulle vi säga att den ger upphov till ytinlärning i motsats till djupinlärning.33
I ett annat sammanhang har jag skrivit om ”elevers rätt till en egen kunskapsprocess”.34 Innebörden är att en bildningsresa inte är något som sker
utanför eller bortom subjektet utan att det är resultatet av en inre resa; följden av ett möte mellan den egna erfarenheten och upplevelsen av en dittills
okänd omvärld, fysiskt eller symboliskt representerad. Våra erfarenheter och
upplevelser är alla emotionellt laddade, infärgade med positiva eller negativa
33. En modern klassiker om lärandets olika karaktärer är Marton, Ference, Entwistle, Noel
& Hounsell, Dai (red.) (1986). Hur vi lär.
34. Sundgren (1996).
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känslor. En bildningsprocess är med andra ord inte bara en förändring av vårt
sätt att tänka utan också en förändring av vårt sätt att känslomässigt förhålla
oss till vår omvärld. Mycket av den undervisning och utbildning som i dag
bedrivs inom skola, högskola och universitet måste betecknas som ren utbildningsverksamhet där teknisk rationalitet, objektivitet och ytinlärning dominerar på bekostnad av värderationalitet, aspektseende, problematiseringar och
djupinlärning.
Centrala inslag i universitetens pedagogiska praktiker är olika former av seminarier och bedömningar. Seminariet är intressant som en av de få instanserna som tillåter att studenternas erfarenhets- och upplevelsevärld konfronteras
öppet med forskningsbaserad teori. Bedömningarna, examinationsformerna,
är intressanta därför att de kanske är de mest styrande av alla våra pedagogiska instrument, vilket illustreras av den klassiska frågan: ”kommer det på
tentan”? Hur framstår då seminarieverksamhet och bedömningsformer ur ett
bildningsvetenskapligt perspektiv? Har de alls något med bildning att göra?
Seminariebildning

Tolkar vi bildningsbegreppet relationellt, som något som uppstår i och är beroende av interaktionen studenter emellan och mellan dem och lärarna när
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de utforskar ett bestämt fenomen, så framstår seminariet som den kanske
främsta möjligheten till en bildande praktik inom akademin. Det kan också
utgöra en möjlighet att anknyta till och föra en diskussion om forskningens
aktuella resultat. Det räcker inte bara med att ha forskarkompetenta lärare och
vetenskaplig litteratur, det måste också finnas instanser där den kompetensen
omsätts i en pedagogisk-didaktisk verksamhet. I seminariet kan, idealt sett,
studenten få möjlighet att pröva sin förståelse av litteratur och presentation,
lyssna på sina kamraters och lärarens uttolkningar och formulera en egen
ståndpunkt i förhållande till det som studeras. De egna erfarenheterna och
upplevelserna kan bearbetas och omstöpas.
I några av högskolelagens nyckelparagrafer står att forskningsproblem, metoder och resultat fritt får väljas, utvecklas och publiceras, att studenterna
ska tillägna sig förmågan att göra självständiga och kritiska bedömningar,
kunna urskilja, formulera och lösa problem och kunna möta förändringar i
arbetslivet. Vidare ska de kunna söka och värdera vetenskaplig kunskap, följa
kunskapsutvecklingen inom sitt område och kunna utbyta kunskaper också
med människor utan specialkunskaper. På forskarutbildningsnivån tillkommer att studenterna ska kunna integrera och tillämpa sina kunskaper, hantera
komplexa företeelser, frågeställningar och situationer samt att de ska kunna
agera självständigt när det gäller yrkesverksamhetens eller forskningsområdets utveckling. Hur de ska tillägna sig detta och i vilket förhållande dessa
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förmågor ska stå till deras egna och andras erfarenheter, liv och framtid sägs
däremot inte.
Stefan Björklund, ofta citerad i diskussionen om hur den vetenskapliga
grunden för högskoleutbildning ska kunna läggas och dess forskningsanknytning utformas anger ett antal hållpunkter för detta.
Undervisningen bör
• anknyta till forskningsfronten
• ha lärare som är kompetenta att forska
• ha en disciplinär grund
• utformas på basis av en särskild högskolepedagogik/didaktik
• omfatta vetenskapshistoria, vetenskapsfilosofi och forskningsmetodik
• skapa intresse för forskningsresultat och kompetens att använda dem i en
framtida yrkesroll
• utveckla förmågan att tänka självständigt och erövra en ”kritisk-analytisk
attityd”
• grunda utbildningen på inre motivation, nyfikenhet samt viljan att skapa
och upptäcka snarare än att reproducera
• problematisera omvärldsfenomen mångsidigt och involvera hela personligheten i processen.35
35. I fri sammanfattning av några punkter hos Björklund (1991) och (1996).
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De två sista punkterna, om motivationens och nyfikenhetens betydelse, om
att undervisningen måste grundas i viljan att skapa och upptäcka, om vikten
av att problematisera och om att hela personligheten ska involveras anknyter
till bildningsbegreppet som jag tolkat det här. Det gäller inte bara att utveckla
det kritiskt rationella tänkandet, ansluta till en given kunskapstradition och
föra ut forskningsresultat utan också att integrera stoff, tankar och handlingar
med den egna personens erfarenheter och upplevelser så att förståelsen av och
orienteringen till omvärlden förändras.
Det akademiska seminariet har sin grund i en kritisk rationalistisk tradition
och i dialogen. Formerna kan variera. Vi har det klassiska högre seminariet
där olika, mer eller mindre färdiga manus presenteras, granskas och diskuteras, seminarier som granskar avhandlingsarbeten i olika stadier, de s.k. läsgruppsseminarierna, seminarier inom ramen för enskilda forskargrupper och
projekt. Så har vi också seminarier som är mer direkt integrerade i utbildningen, undervisnings- och litteraturseminariet och examinatoriet. Tanken med
de senare är då att genom presentationer och diskussioner av kurslitteratur öka
förståelsen för teorier och metoder men också att, som i examinatoriet, kunna
avgöra om studenterna tillägnat sig den kunskap som kursen kräver. Alla dessa seminarieformer förutsätter att deltagarna på förhand läser de texter som
tas upp och att de vågar och förmår delta aktivt i en öppen diskussion. Inte
minst att de vågar vara konstruktivt kritiska i sina kommentarer. Av semina-
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rieledaren krävs att hon förmår skapa ett tillåtande klimat och att seminariet
leds med varsam hand så att alla kan delta på sina villkor och sin nivå. Idealt
sett ska seminariet till sin karaktär vara fritt från tvång, bestå av en öppen
prövning av olika sätt att förstå världen på, med utrymme för olikheter i erfarenheter, upplevelser, kunskaper och åsikter. Faktum är att seminarieidealet
kommer nära det tvångsfria, deliberativa, samtal som Jürgen Habermas menar
bör vara grunden för samhällsbildningen.
Det kännetecknas av att
• samspelet mellan deltagarna är ömsesidigt och bekräftande
• det som yttras är grundat på inre övertygelse
• deltagarna är oförställda och uppriktiga
• alla strävar efter att förstå innebörden av de andras tankar och formuleringar
• frågor om det sanna dryftas men också om det goda
• ytterst syftar samtalet till att skapa möjlighet för samordnade handlingar
som kan bidra till att förändra världen.36
Nu är det ju uppenbart för oss att detta är en idealtyp, och inte något som vi
kan förvänta oss att förverkliga helt och fullt i en starkt inramad formell ut36. I min tolkning av Habermas (1990 s. 192 ff.).
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bildningsinstitution. Ändå, menar jag, kan det vara värt att i en diskussion om
bildning och pedagogik pröva idealet mot seminarieformens realiteter. Den
begränsade forskningen om seminariet visar att det finns en samtalsordning
styrd av en annan social grammatik än den ideala. I några svenska studier
framträder seminariet som en mikrokultur vars inre struktur karakteriseras
av följande egenskaper:
• Det finns en given samtalsordning.
• Formella och informella roller förekommer (ordförande/inledare, föredragande, opponent, frågeställare, lyssnare, ”mamma” och veteran).
• Seminarieledaren formar klimatet, och ledarskapets karaktär växlar (engagerad kollega, dirigent eller ordningsman/-kvinna).
• Invändningar, instämmanden, apostroferingar, tillrättalägganden, gester,
skratt och fnysningar bidrar till att sätta ordningen.
• Interaktionen styrs av mer eller mindre tydliga talarförväntningar. Deltagare som är högre upp i hierarkin yttrar sig t.ex. först.
• Talutrymmet som helhet fördelas ofta efter roll, status och kön. Kvinnor
tenderar t.ex. att göra korta inlägg, vara öppna för diskussion men är också
oftare tysta, kritiserar mindre, understödjer mer, blir inte sällan avbrutna,
gör gärna kortare inlägg och är öppnare för diskussion än männen.37
37. Fritt efter Gerholm & Gerholm (1992), Almlöv (1995).
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En ordning av den här typen är givetvis ett problem om vi strävar efter ett
fritt, öppet och bildande samtal kring fenomen i samhälle och kultur som vi,
som forskare och lärare, vill belysa och problematisera. Problematisering är
ett nyckelbegrepp i forskarvärlden. Med det menar vi att de fenomen som vi
studerar inte ska tas för givna, att vi måste kunna betrakta dem från olika håll.
Johan Asplund kallar den främsta vetenskapliga förmågan för aspektseende,
att kunna vrida och vända på det vi studerar och därigenom få det att framstå
som något nytt och främmande, trots att det kanske är vardagligt och bekant.
Seminariet kan, när det är som bäst, erbjuda just den möjligheten. Resan bort
från det välkända till det främmande och åter, det som vi tidigare sett är ett
sätt att förstå bildningsbegreppet, kan ske i det inre men också i samtal och
samspel med andra som delar vårt intresse för det som är föremålet för vår diskussion. En redan tidigt anslagen informell ton där ”undran inför samhället”
framstår som det centrala för alla, inklusive seminarieledaren, och den egna
erfarenheten och de egna upplevelserna redan från början angetts som viktiga
utgångspunkter för ett gemensamt reflekterande utgör en förutsättning för ett
kreativt och konstruktivt samtal.38

38. ”Om undran inför samhället” är Johans Asplunds (1970) tidiga betraktelse över aspektseendets och tolkningens betydelse i vetenskapen.
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Alltför ofta är seminarierna dock präglade av positionering och hierarkisering
av etablerade forskare som ”rider sina käpphästar”.
Att rida en käpphäst framstår vidare som en passiv och blind verksamhet. Det är inte
ryttaren som styr käpphästen utan snarare käpphästen som går dit den är programmerad att gå. Och käpphästen tar ingen notis om terrängen. Den banar sig fram på
sitt förutbestämda sätt i de mest olikartade omgivningar.39

I en terräng där ryttare av käpphästar dominerar är det svårt för andra att
göra sig gällande. Studenten, den i akademiskt avseende mest oerfarna, lägst
i rang mätt med universitetsmått, får svårt att alls komma till tals i en seminariemiljö av det slaget. Ryttare av käpphästar är i regel också talföra och utrymmeskrävande. Ett konstruktivt meningsutbyte kräver turtagande, och ett
aktivt deltagande i samtalet innebär att göra inlägg men också att lyssna och
kunna lämna över ordet till andra. Asplund kallar tendensen att använda sina
medmänniskor enbart som publik, att inte bjuda in till samspel, för ”asocial
pratsamhet”.40 Lika svårt kan det förstås vara om deltagarnas självkänsla är så
låg att de inte vågar yttra sig alls, alltså om de tror att deras erfarenheter och
39. Asplund (1989 s. 20).
40. Asplund (1987).
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upplevelser saknar värde och betydelse för det som är seminariets föremål.
Seminariets grammatik är alltså komplicerad och ställer stora krav på såväl
seminarieledare som deltagare. Ändå vill jag hävda att seminariet kanske är
det bästa instrument vi har att spela på i den akademiska orkestern, ett av de
främsta vägarna till en akademi för bildning.
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Att ge studenten röst
Problemet, att ge studenterna röst i studiesammanhang, att erkänna värdet av
deras tidigare erfarenheter och upplevelser, och att erbjuda tillfällen att komma till tals, har uppmärksammats mer på internationell botten än på svensk
och nordisk. När vi i Sverige förde en förhållandevis abstrakt diskussion om
värdegrunden för skola och högskola, pågick t.ex. i England intressanta projekt och diskussioner om hur man skulle kunna ge utrymme för ”pupil’s voice”
och ”student’s voice”. 41 De här ansatserna anknyter till en humanistisk bildningstradition inom skola och högre utbildning, på engelska ofta benämnd
”person centred”, ”student centred” eller ”learner centred education”.
Michael Fielding har fördjupat sig i vilka förutsättningarna är för att studenter ska kunna komma till tals i undervisningssituationer.42 Han diskuterar
”den nya vågen” av intresse för att ge studenten röst, och redovisar några av de
argument som förekommit för detta, och vilka de framkomliga vägarna kan
vara. Hit hör att stärka studentens roll i seminariet, att grunda pedagogiken
bättre genom att skaffa oss mer kunskap om hur studenten tänker, men också
att kunna föra en diskussion om det egna lärandet och därmed om undervis41. Rudduck & Flutter  (2004) och Fielding (2004a och 2004b).
42. Fielding (2004b).
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ningens utformning med studenterna. De bör också, menar Fielding, involveras i forskningsprocessens olika led. De olika ansatserna som funnits delar han
in i en stigande skala av medverkan i den egna bildningsprocessen. Den mest
elementära betecknar han som en nyliberal ansats, att ge studenten röst och
möjlighet att välja väg också i undervisningssammanhanget och att läraren är
öppen för förhandling. En radikalare ansats är den emancipatoriska som har
en direkt koppling till bildningsprocessen. Här finns också en inbyggd kritik
mot den starka betoningen av att mäta prestation och utfall som dominerar i
dagens utbildningsväsende. En tredje, poststrukturalistisk, ansats fokuserar
hur vi, genom sättet att organisera undervisningen, t.ex. hur vi leder seminariet, konstruerar studenten socialt och kulturellt. Att vara student är då att
vara utsatt för bestämda förväntningar, både från lärarna och från studiekamrater. Förväntningarna kan gälla hur man uppför sig, att man ska visa en viss
ödmjukhet inför auktoriteten och inse sin begränsade rätt att tala. Att ge röst
till studenten innebär, med det perspektivet, bl.a. att analysera förväntningar
och maktförhållanden som dessa och att ge erkänsla åt mångfalden av de erfarenheter och kunskaper som studenterna är bärare av.
Pedagogik och didaktik gör ofta studenten till forskningsobjekt och ökar
därmed möjligheten till pedagogisk kontroll. Fielding eftersträvar något annat: att skapa villkor som kan ge utrymme för aktiva subjekt. Då räcker det
inte att lärare gör sig till taleskvinna/-man för sina studenter utan villkoren för
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undervisningen, i vårt fall seminariet, behöver omformas. Möjligheterna för
studenterna att komma till tals är beroende av de relationer och det sammanhang vi som lärare skapar. Seminarieledaren behöver göra sig medveten om sin
maktposition, inse hur egna personliga och professionella intressen påverkar
processen, vara försiktig med att utöva alltför sträng kontroll och vara öppen
inför studentens möjligheter till förändring, och för deras förmåga att överskrida tidigare gränser för sitt tänkande och handlande. Inte minst behandla
studenten som en människa vars existensvillkor i vid mening vi alla delar.
Frågorna om hur helhetssyn och meningar skapas är centrala i den pedagogiska bildningsdiskussionen. Sammanhängande studieformer, som tar
utgångspunkt i reella problemställningar snarare än i presentationen av avskalade teorier, är då mer förenliga med ett sådant bildningsideal än atomistiska framställningar av fakta utan referens till studenters erfarenhetsvärld
och yrkesrelaterade problem. I studentspeglar och utvärderingar efterlyses ofta
vad kursinnehållet betyder i och för praktiken men också vilken ”den röda
tråden” är. Upplevelsen av att det saknas ”en röd tråd” förstår jag som att
stoffets mening och innebörd inte går fram till den studerande. Ett skäl till
det kan vara att den fragmenterade kunskapssyn som dominerar akademin
inte bidrar till att skapa helheter. Ett annat kan vara att studenterna inte får
tillräcklig hjälp med att överblicka stoffet och att ”översätta” det till en egen
erfarenhetsvärld.
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Intressant nog varierar uppfattningen mellan studenterna både om meningsrelevansen och om det har funnits en sammanhållande röd tråd i kurserna. Förmodligen beror det på skillnader i studenternas egen bakgrund, deras
erfarenhet och förmåga att själva föreställa sig möjliga tillämpningar av det
innehåll som presenteras för dem. Den röda tråden är inte bara en fråga om
lärarens och litteraturens förmåga att tydliggöra ett sammanhang och en kontinuitet på ett abstrakt plan, utan beror också på vilken hjälp studenten får att
integrera stoffet med det hon redan vet, kan och har upplevt. En slutsats blir
att vi, som pedagoger med bildningsambitioner, i hög grad bör ägna oss åt att
söka efter och utveckla anknytningspunkter till studenternas egen erfarenhet,
förväntade framtid och yrkesuppgifter men också till deras ”känslo- och impulsliv” som en folkhögskolerektor en gång formulerade det.43 Seminariet kan,
i bästa fall, vara en instans som bidrar till att ”den röda tråden” kan spinnas
i språkligt och socialt samspel. Därmed kan det också bli ett centralt inslag i
studenternas bildningsprocess.

43. Stenson (1938).
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I bedömarens öga
Lärarutbildning som bildningsexempel

För att göra diskussionen mer konkret ska jag i den avslutande delen av essän
diskutera exemplet lärarutbildning. Den tillhör de yrkesutbildningar som
först på 1970-talet inordnades i högskolesystemet. Alltsedan dess har strävan varit att göra den till en fullgod, en ”riktig”, akademisk utbildning. Den
förväntas, som annan högskoleutbildning, vila på vetenskaplig grund och
kunna leda fram inte bara till yrkesverksamhet, utan också ge tillträde till
en forskarutbildning. Medlen för utbildningens akademisering har i första
hand varit forskningsanknytning och skärpta examinationskrav. Nu är lärarutbildningar bärare av en särskild problematik, dels därför att de utgör
ett av de främsta instrumenten för att förverkliga riksdagens och regeringens
intentioner med skolan, dels därför att de har en relativt lång historia knuten
till det som ibland föraktfullt har kallats för ”seminarietraditionen”.44 Att det
finns mål som är fastställda för utbildningen, utöver de som anges av staten i
högskolestadgan, innebär att det kritiska tänkandet inte får samma utrymme
som inom akademin i övrigt och att den akademiska friheten är inskränkt.
44. Det syftar då inte på det akademiska seminariet utan på de lärarseminarier som, innan
de integrerades i högskoleväsendet, stod för lärarutbildningen.
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Målen för lärarutbildningen och för skolan är i första hand normativa och inte
vetenskapligt grundade. Svårigheten är att de inte på samma sätt som i andra,
mindre reglerade, högskoleutbildningar tillåter en problematisering och ett
ifrågasättande av de fenomen som studeras. Den gamla utbildningen, lärarseminariet, brukar anses som grundad mer i yrkestradition än i vetenskaplig
kunskap. Men den traditionella lärarutbildningen har också varit präglad av
en bildningsambition. Lärarutbildare har i regel inte bara velat förmedla ämneskunskaper, utan också velat bidra till de studerandes personliga växt i vidare mening. Den gode lärarutbildaren på seminariet sökte efter ”växandets
punkt” hos sina studenter.
Finn Calander har gjort en genomgång av lärarutbildningens dilemman i
sin studie Mellan akademi och profession.45 I den demonstreras svårigheten att
förena långsiktig bildningsambition med en akademisk utbildningstradition
där texten, och inte undervisningen, har varit och är huvudsaken. Kunskapsreproduktion, snarare än bildningstillväxt, är föremålet för examination och
bedömning inom akademin. Tiden som studenten har kontinuerlig kontakt
med sina studiekamrater och sina lärare har minskats drastiskt, både till följd
av kurssystemet och till följd av reducerad undervisningstid. Inslag av det
som vi tidigare kunde identifiera som delar i en holistisk bildningsprocess,
45. Calander (2004).
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den kontinuerliga relationen till pedagogen, de allsidiga övningarna av tanken, kroppen och själen och den ständigt pågående dialogen om yrkets mål,
mening och metoder, har försvårats eller omöjliggjorts.
I kölvattnet av akademins strävan efter kvalitet och excellens har undervisning och litteratur under senare år blivit alltmer abstrakt och ”teoretiskt”.
Många av de nya lärarstudenterna saknar samtidigt ett kulturellt och socialt
kapital som skulle kunna underlätta deras studier. Språksvårigheter, bristande
läs- och skrivvana och avsaknad av akademisk tradition från hemmiljön gör
att utbildningen blir alltmer svårtillgänglig. Intresserar vi oss inte för studenternas möjlighet att tillägna sig materialet, annat än för att klara tentan,
innebär detta inte en kvalitetshöjning utan en utarmning av utbildningen.
Personligen tillhör jag dem som rekommenderar att studenter ska läsa vetenskapliga artiklar, avhandlingar och rapporter inom ramen för sin grundutbildning, men då krävs det utrymme för en dialog där studenternas erfarenheter
och läsupplevelser kan bearbetas och relateras till teorierna. Ekvationen, med
skärpta krav på vetenskaplighet, huvudsakligen i en scientistisk och formalistisk tradition, ökad kontroll genom examination med flera betygssteg och
fokusering på undervisningens utfall, ”learning outcomes”, som det heter på
modernt utbildningsspråk, går inte ihop.
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År 2007 genomförde vi på ”min” institution ett ”sambedömningsprojekt”.46
Tanken var att alla undervisande lärare, individuellt och i grupp, skulle bedöma och motivera sina förslag till betyg på sex olika examensarbeten. De
ombads också att skriva en återkoppling till studenterna. Förutom de centralt
fastställda kriterierna utgjordes underlaget för bedömningarna av beslutsdokument om hur progressionen i lärarutbildningen skulle säkras. De sex granskade examinationsarbetena hämtades från andra institutioner och vara redan
bedömda och betygssatta där, men utfallet var okänt för våra lärare. Totalt
hade lärarna vid projektets slut i september 2007 avgett 179 graderade omdömen. Vid tre, för alla grupper gemensamma, seminarietillfällen diskuterades
dessa arbeten, och jämfördes bedömningarna som också prövades mot aktuella betygskriterier. Samtliga examensarbeten, utom ett, hade fått betyget
godkänt eller väl godkänt vid den institution där de framlagts.
Först något om utfallets spridning och karaktär. Ett av arbetena bedömdes
av alla som underkänt. Två arbeten fick, tämligen jämt fördelat, omdömet
godkänt eller underkänt. Ett examensarbete godkändes av flertalet, men en
minoritet förordade underkänt, och en bedömare ville ge det väl godkänt. Ytterligare ett arbete bedömdes av flertalet som underkänt, men en minoritet
46. Den hade rykte om sig bland högskolans studenter och lärare att vara mer ”akademisk”,
mer teoretiskt orienterad och för att ställa hårdare krav än de andra institutionerna.
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förordade godkänt. I ett sista fall varierade bedömningarna över hela skalan:
majoriteten ville ge det godkänt men dryga tio procent av bedömarna ville
ge arbetet underkänt, och lika många förordade väl godkänt. Hur ska vi nu
förstå detta? Varför får vi en så uppseendeväckande skillnad i bedömningarna
trots relativt noggrant utformade betygskriterier och en intern diskussion om
på vilka grunder betyg ska sättas, som pågått i flera år?
Resultaten av sambedömningsprojektet kan, menar jag, förstås dels som att
de givna kriterierna, i huvudsak enkelt sammanfattande gällande arbetets professionsrelevans och dess akademiska kvalitet, tolkats olika, dels att det finns
subjektiva inslag i bedömningarna som inte låter sig lika enkelt förklaras. Det
fanns något ”i bedömarens öga”.
Yrkesrelevans eller akademisk relevans?

Granskar vi betygskriteriernas utformning kan vi se att där finns en skillnad i
viktningen mellan professionsrelevans och akademisk kvalitet. Formuleringen
var att arbetet skulle utgå från ”frågeställning/ar med relevans för lärarprofessionen eller för ämnesfördjupning”, dvs. praktisk nytta eller bidrag till kunskapsområdet skulle vara utgångspunkten för bedömningen. Professionsrelevansen tycks framförallt ha framhållits när lärarna sökte efter en möjlighet
att godkänna ett i akademiskt avseende svagt arbete. Det är troligt att bedö-
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marna, mer eller mindre medvetet, viktar professionsrelevans mot akademisk
kvalitet. Den tolkningen styrks av att bedömningskriteriet om professionsrelevans bara återfanns på nivån godkänt. På den högre nivån gällde kriterierna
uteslutande arbetets akademiska kvaliteter. Där skrevs de traditionella akademiska dygderna fram som utgångspunkt för betygssättningen: ”självständig
kritisk bedömning”, ”argumentation”, ”kritisk granskning”, ”språklig stringens” samt ”logiskt samband mellan och inom arbetets olika delar”. Professionsrelevansen ser alltså ut att gälla som en undre gräns för ett godkännande
även om detta inte är öppet uttalat i betygskriterierna. På godkäntnivån är,
vid sidan av bedömningen av professionsrelevansen, mer allmänna kriterier
som ”kommunikativ förmåga” och ”tydlig och ändamålsenlig design” de som
oftast framhölls av lärarna.
Andra kriterier gällde att det ska finnas en koppling till teori och forskning,
att metodvalet ska ske i konsekvens med syftet samt att där ska finnas en tydlig analys och diskussion. Bedömarna konstaterade inte så sällan att delar av
detta saknades men kunde ändå förorda ett godkännande. Jag tolkar det som
att kriterierna inte uppfattades som absoluta utan mer som rekommendationer
och att det kunde räcka med att några är uppfyllda. Det slutliga omdömet blir
alltså beroende av ett viktningsförfarande; god språklig kompetens kan t.ex.
uppväga brister i anknytning till tidigare forskning. Kriterierna tolkas som
relativa, på så sätt att en brist i ett avseende kan kompenseras med ett gott
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värde i ett annat avseende. Kriterierna tycks också uppfattas som värden på
ett kontinuum där professionsrelevans representerar ett minimum, ett lägsta
värde, och akademisk relevans representerar ett maximum, eller ett högsta
värde. Intrycket av att det är de akademiskt relaterade kriterierna som getts
störst vikt av bedömarna förstärks av den uttalade kritik som ges i bedömningarna. Kritiken gällde sammanfattningsvis följande punkter:
• Syfte, problem eller frågor är oklara eller alltför omfattande.
• Forskningsanknytning eller teori saknas eller är utvändig i förhållande till
ämnet eller innehållet.
• Förståelsen för olika källors karaktär och värde brister, t.ex. mellan vetenskaplig text och lag- och förordningstext.
• Valet av metod är okvalificerat och ogrundat, och är inte kopplat till syfte,
problem eller frågor. Det saknas redovisningar av hur metoden de facto
kommer till användning. Ofta är metoden slentrianmässigt angiven som
kvalitativ, i form av intervjuer.
• Data är dåligt redovisade, liksom bearbetningar och tolkningar.
• Slutsatser och diskussion saknas och/eller relateras inte till syfte, problem
eller frågor.
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Om materialet från projektet nu framstår som uttryck för en relativ, snarare
än absolut, tillämpning av kriterierna där kvalitet i många fall implicit bedöms
efter akademisk relevans och prestation bör bilden ändå nyanseras något.

En föreställd bildningsprocess?
Temat för den här essän gäller förhållandet mellan bildning och pedagogik.
Om vi nu vill att även formell utbildning ska ha bildningskvaliteter framstår
den starka betoningen av de akademiska kriterierna som snäv. I synnerhet i
en professionsutbildning borde kriterier som handlade om förhållandet till yrkesuppgiften och förmågan att problematisera dessa vara lika utvecklade som
de akademiska. Ser vi det vidare som att den högre utbildningen, oavsett om
den är av professionskaraktär eller inte, också bör involvera hela individen och
omfatta ett helhetsperspektiv på studiernas relation till omvärlden borde en
bedömning också gälla hur bildningsprocessen gestaltat sig hos den enskilde
och på vilket sätt denne förhåller sig till sin och samhällets framtid.
I materialet finns det formuleringar som tyder på att en del av lärarna, mer
eller mindre medvetet, gör bedömningar av hur elevernas förhållande till professionen och till omvärlden utvecklats under arbetet med sitt examensarbete.
Den informationen har våra sambedömande lärare egentligen inte, eftersom
de bara haft tillgång till det inlämnade arbetet. De har aldrig mött de här
studenterna, men ändå förefaller de göra sig föreställningar om den enskilde
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studentens bildningsresa! Flera omdömen speglar en vilja att ta hänsyn till en
underliggande, men här alltså de facto okänd, bildningsprocess. Argumentationen är då att de studerande ser ut att vara på väg mot ett färdigt arbete, har
ett gott uppsåt i sitt arbete etc. Jag förstår det som att de lärare som läser in
en bakomliggande utveckling hos de studerande är skolade i en äldre lärarutbildartradition där samspelet med studenterna var intensivt och långvarigt. I
stället för de 4–6 timmars undervisning i veckan, huvudsakligen bestående av
valfria, från varandra åtskilda, kurser som i dag dominerar lärarutbildningarna hade studenterna på den tiden 20–24 timmars schemalagd tid per vecka
under en flerårig sammanhållen utbildning. Omdömen som gavs i enskilda
ämnen och på examensarbeten grundade sig visserligen också då på kriterier
som inte var så olika dagens, men lärarna hade dessutom en personkännedom
som i dag är omöjlig att få. De visste vilken bakgrund, erfarenhet och kunskap
studenterna hade när de började och vilka nya kunskaper och förhållningssätt
de förvärvat under sin utbildning. Kort sagt, de kunde göra sig en rätt god
bild av den utveckling studenterna genomgått under studieåren. Omdömen
som då gavs var inte enbart mål- och resultatrelaterade utan också individrelaterade, och omfattade den studerandes framgångar relativt hans eller hennes
ingångsvärde. När det gäller den stora spridningen i bedömningarna i vårt
projekt är alltså min hypotes att en del av lärarna gjort sig föreställningar om
vilken den enskilde studentens bildningsresa varit. Sett enbart till bedöm-
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ningskriterier av akademisk karaktär skulle flertalet av arbetena ha framstått
som klart undermåliga. Ger vi professionskriterierna samma vikt som de akademiska och lägger till lärarnas föreställningar om var de enskilda studenterna
påbörjade och avslutade sin bildningsresa blir bilden delvis en annan. Examensarbeten kan då tyckas spegla attityder och förhållningssätt som framstår
som relevanta för professionen och för den framtida yrkesverksamheten. De
kan också ”läsas” som att studenterna utvecklat sin förståelse under utbildningens gång. Bildningsresan, den personliga utvecklingen, ses då som lika
viktig eller rentav viktigare än ett resultat bedömt utifrån absoluta kriterier.
Examensarbetet framstår mer som ett projekt eller utvecklingsarbete på väg,
än som en renodlad akademisk uppsats och definitiv slutprodukt. En nyfikenhet riktat mot ett fenomen i yrkeslivet och/eller en vilja att åstadkomma
en förändring eller förbättring av praxis kan då ha framstått för läraren som
en väl så god grund för arbetet som den att ett bestämt fenomen behandlats
i enlighet med vad den akademiska traditionen kräver? Frågan kan och bör
kanske ställas mer generellt: är de nuvarande snävt tekniskt-rationella kriterierna för kvalitet som dominerar inom akademin över huvud taget relevanta
i förhållande till professionell yrkesverksamhet? Inte minst i samband med
införandet av den sjugradiga betygsskalan och strävan till ökad jämförbarhet
mellan olika länders akademiska utbildningar borde den frågan diskuteras i
långt högre grad än som hittills skett.
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Ser vi till sambedömningsprojektet är det tydligt att strävan mot att formulera tydliga och mätbara kriterier för uppnådda resultat inte i sig utgör någon garanti för samstämmighet i bedömningar. En del av de, bakomliggande
och dolda, kriterier lärarna hade föreföll gälla vilken betydelse professionsföreberedelsen skulle ha, och andra vilken bildningsresa lärarna föreställde sig
att studenterna hade gjort. Nu är det med bedömningar som med språk och
begrepp, de är långt mer inbäddade i ett sammanhang kulturellt och socialt
än vi vanligen föreställer oss. Det refererar till en föreställningsvärld bortom
den omedelbart närvarande. Det subjektiva inslaget är därmed ofrånkomligt;
det är i bedömarens öga som avgörandet vilar. En bärande slutsats av vårt lilla
projekt är att subjektiviteten bara kan balanseras av kontinuerliga kollegiala
samtal om på vilka grunder bedömningar av studenters arbeten vilar, och att
bildningsfrågan är aktuell för lärarna men frånvarande i kriterielistan. Preciseringar av mål och resultat, som de som nu sker i internationaliseringens
och Bolognaprocessens namn, kommer varken att kunna lösa problemet med
subjektiviteten eller bidra till akademins möjligheter att bilda sina studenter,
är jag rädd.
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En akademi för bildning?
Ända sedan upplysningstiden har både bildning och pedagogik pendlat mellan att lägga fokus på individen och att hävda samhällsintresset; autonomi,
självständighet, egenmakt och självbildning å den ena sidan och gemenskap,
medborgerlighet och kollektiv utbildning å den andra. Såväl pedagogik som
bildning har att förhålla sig till den dialektiken. Tid efter annan tycks det
ändå som om debatten och forskningen tippar över till fördel antingen för
samhällsintresset eller för individintresset. Lika fel är det, menar jag, om vi
ensidigt betonar vikten av att människor ska bildas genom att tillägna sig
ett givet kulturarv, som om vi ser bildningsprocessen som något uteslutande
subjektivt, enbart bestående av bearbetningar av egna erfarenheter och upplevelser. Den traditionella motsättningen mellan ”reformpedagoger” och ”kunskapsanhängare” framställs gärna just så, som en motsättning mellan dem
som betonar vikten av att utgå från individen och dem som ser kulturarvet
som den centrala utgångspunkten. Det blir, menar jag, en konstruerad motsättning som speglar en bristande förståelse av hur en människa blir till som
samhälls- och kulturvarelse.
Människan strävar under hela sitt liv efter såväl kontroll över sig själv och
sin omgivning som efter att skapa mening i sin tillvaro. För det krävs att hon
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använder sina intellektuella och fysiska förmågor från det hon är född till
dess hon dör. I ständig interaktion med sin omvärld, den materiella såväl som
den sociala, lär hon sig hantera det hon möter, upprätta en egen tolkning och
förståelse av sina erfarenheter och upplevelser och gör sig delaktig i en kultur och ett samhälle. Världen utanför den egna kroppen erövras fysiskt och
mentalt genom att vi agerar i den och genom att vi symboliserar den, tillägnar oss ett språk, en uppsättning begrepp och kategorier som vi utökar och
förändrar livet ut. Om vi ser bildning och lärande på det sättet, att vi genom
våra handlingar och vårt symboliska universum orienterar oss i omvärlden
och, allteftersom vi gör det, tillägnar oss en utökad repertoar, både av handlingar och symbolspråk, då framstår motsättningen mellan reformpedagoger
och kunskapsanhängare som skenbar. Reformpedagogerna hävdar, i Deweys
efterföljd, att den planerade, genomförda och utvärderade handlingen är det
centrala. Kunskapsanhängarna att det är erövrandet av en redan på förhand
given symbolvärld som är målet. Jag menar att det är i samspelet med omvärlden, både den fysiska, sociala och kulturella, som de meningsbärande symbolerna bildas. De formas av våra handlingar och tankar i ett ständigt pågående
samspel med andra, också med de andra som vi möter i texter eller media.
Symboliseringsprocessen pågår alltså oavbrutet och är beroende både av inre
bearbetningar och tillflöde utifrån.
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Återvänder vi nu till frågan om bildningsbegreppets innebörd kan den inte
fastställas objektivt. Det måste grundas utomvetenskapligt, och normativt. Så
här långt har jag betonat dess holistiska karaktär, att bildningsbegreppet bör
omfatta hela människan: förnuft och känsla, kropp och själ. Vidare att det bör
ses som processuellt och relationellt, är något ständigt pågående och uppstår
i samspelet med omvärlden, den fysiska och sociala. En bildningsambition
inom akademin bör också innebära att förståelsen av vetenskapsbegreppet
vidgas. Annars riskerar vi att det tekniskt-rationella, det scientistiska, som
Max Horkheimer, Theodor Adorno, Jürgen Habermas och Georg Henrik
von Wright varnar för, kommer att dominera och att personliga erfarenheter,
upplevelser och tankar därmed ses som hinder för bildningsprocessen snarare
än som integrerade delar i den. Bildning har också att göra med människans
möjlighet att överskrida det som ser ut att vara hennes bestämning. Vetenskapen vilar på föreställningen att världen kan slutgiltigt förklaras, det vill säga
att allt i grunden är determinerat. Bildningsbegreppet, däremot, vilar på föreställningen att människan som historiskt subjekt kan överskrida både sina
egna och omvärldens gränser.
Jag har i den här essän diskuterat hur bildningsbegreppet kan förstås holistiskt, och omfatta andra rationaliteter än den tekniska, men inte vilken roll
det kreativa och konstnärliga skapandet bör ges i det sammanhanget. Det
skulle kräva en längre framställning än den jag har utrymme för här men jag

En akademi för bildning? 67

menar att vi, i all vår verksamhet, i våra undervisnings- och examinationsformer, bör sträva efter ”mångfald och inte enfald”, det vill säga öppna för
andra sätt att tolka och symbolisera världen än de textnära och vetenskapligt
formalistiska.47 Vi bör förstå bildning och pedagogik som kunskapen om hur
människan blir till som kultur- och samhällsvarelse och låta den kunskapen
vägleda utformningen av undervisning och bedömning. På sikt skulle vi då
kunna få en akademi också för bildning inte bara för utbildning.

47. Ett citat från Rickard Sandler i en debatt om svensk folkbildnings inriktning i början av
förra seklet. Frågan gällde då om folkbildningens huvudfokus skulle vara klasskamp eller
kulturkamp.
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