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Snellman och bildningens kraft1 
 

Av Michael Uljens 
 
Då en pedagog fattar pennan för att yttra något ord om nationalfilosofen Snellman på 
hans 200:e födelsedag den 12 maj 2006, faller det sig naturligt att belysa Snellman som 
just bildningsfilosof. Samtidigt är det så att man inte riktigt kan förstå hans filosofi utan 
hans pedagogik, liksom hans pedagogik utgör en integrerad del av hans hela filosofi. 
Hans gärning som en av den pedagogiska vetenskapens centralgestalter är därför 
betydande, om vi också under jubileumsåret tagit och kommer att ta del av ett otal bidrag 
om politikern, journalisten, senatorn, myntmakaren och filosofen Snellman.  
 Ett tredje motiv att belysa Snellman ur ett bildningsperspektiv är att det 
uttryckligen är under devisen ”bildning” som han denna gång firas. Varje tids mentalitet 
kan alltså avläsas i hur kulturbärande klassiker rekonstrueras. Att bildningen görs till 
årets tema är kanske begripligt i ett kunskapssamhälle där forskning, utbildning och 
utvecklingsarbete fått stor ekonomisk betydelse. Den tolkning jag i vår framhållit under 
några föreläsningar är att Snellmans bildningsteori bär oss, hans patriotism och 
nationalism gör det inte. Stukade han den ena foten på statsbegreppet, stukade han den 
andra på tvåspråkigheten. Då han därmed knäat är han till föga glädje i hanteringen av det 
mångkulturella Europa samt det globala. Den krycka varmed han likväl kravlar sig till 
och dessutom gör sig giltig i vår tid är bl.a. hans bildningsteori. Hans teori om subjektet 
och dess konstitution utklassar de facto mycket som pedagoger stavat sig till efter honom.  
 Här är alltså avsikten inte att tygla festföremålet i strategiska syften utan låta hans 
egna omdömen om pedagogiken komma till tals. Av särskilt intresse är då hans 
Föreläsningar i pedagogik från år 1861. Men han formulerade också bärande tankar med 
bildningsteoretisk relevans i flera andra sammanhang. Det skedde bl.a. i hans omstridda 
tal Om den akademiska frihetens sanna natur och väsen (1837) som även idag utgöra 
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stimulerande läsning för varje universitetslärare och student. Andra viktiga källor är hans 
huvudverk Personlighetens idé (1841) och, Hegelian som han är, Läran om staten 
(1842).  
 Utan överdrift kan sägas att Snellman genom sina bildningsteoretiska reflektioner 
tillhör grundarna av den moderna finländska pedagogiska filosofin, men vars tankar 
under decennier varit fullständigt bortglömda i hela landet.  
  
Bildningsteorin 
Snellmans vetenskapliga gärning infaller under en dynamisk tid i europeisk 1800-tals 
filosofi. Kant hade lämnat sitt arv i slutet av 1700-t medan romantikerna redan en tid 
levererat kritik mot en övertro på förnuftet. Både Fichte och Hegel, men också pedagoger 
som Schleiermacher och Herbart, var aktuella i den tyska filosofin på 1830-talet - 
Rousseaus inflytande inte att förglömma. Snellman tar naturligtvis intryck, men rör sig 
relativt självständigt i förhållande till alla dessa och utvecklar en egen åskådning.  

När man talar om Snellmans pedagogiska teori måste man skilja mellan hans 
bildningsteori, hans fostransteori, hans undervisningsteori och ytterligare hans 
utbildningspolitiska ställningstaganden. Det bör observeras att hans utbildningspolitik 
inte kan deduceras t.ex. från hans bildningsteori. 

I hans bildningsteori står medvetande och omvärld i en konstitutiv och dynamisk 
relation till varandra. Medan Kant hade förutsatt det a prioriska självmedvetandet som en 
autonom storhet menade Snellman att självmedvetandet enbart kan bestämmas i relation 
till vad det inte är, d.v.s. omvärlden. Omvärlden kan i sin tur inte heller fångas i sig, utan 
meningsfullt omtalas enbart i form av en erfaren omvärld. Denna ömsesidigt 
förutsättande relation mellan subjekt och objekt utgör kärnan i Snellmans bildningsteori. 
Det är en föränderlig relation vars slutpunkt inte kan fastställas. Bildningsprocessen har 
inte heller någon på förhand given slutpunkt.  

Genom sin bildningsteori tar Snellman därmed avstånd från idén om att bildning 
handlar om att något i människan inneboende skall utveckla sig. I vår västerländska 
tradition har en sådan tanke odlats både av bl.a. Platon och inom religiösa 
världsåskådningar. T.ex. tänkte sig Lars Stenbäck, vasabon, rektorn och pietisten som 
blev landets första professor i ämnet, att gudsfröet efter syndafallet var det som 
möjliggjorde bildningsprocessen. Men för Snellman var pedagogen ingen 
trädgårdsmästare och barnet ingen grönsak. På liknande sätt som Snellman förnekar en 
inre determinism av medfött slag förnekar han en samhällelig determinism: vore vi 
bestämda förnekades vår frihet. 
 
Traditionen och bildningen 
Också Snellmans traditionsbegrepp är dynamiskt. Kulturen ser han som stadd i 
kontinuerlig förvandling, men till skillnad från t.ex. Kant och Hegel handlade 
kulturförändringar inte om ett kulturellt uppstigande eller förbättrande i sig. Som ändliga 
varelser kan vi, menar han, uppfatta en kulturell förändring som en förbättring, men ur 
det evigas perspektiv ser det inte ut så. Snellman var alltså ingen kulturstadieteoretiker. I 
likhet med Rousseau ser Snellman i stället bildningen som ett oändligt uppdrag för 
människan. Någon ändhållplats finns inte. Historiens gång leder inte till en given 
slutpunkt utan vägen är målet. 
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 Han påpekar också nogsamt att sättet på vilket den växande för vidare sin kultur 
skiljer sig från det sätt hon tagit emot kulturen. Här finner vi att Snellman reserverar ett 
frirum för den växande. Snellman är därmed medveten om det utmanande i att fostra till 
förändringskompetens i ett i sig föränderligt samhälle. Skolans uppgift är därför inte att 
ensidigt fostra till det rådande, inte heller att genom fostran förändra samhället enligt 
givna ideal. Fostran till självverksamhet blir därför Snellmans ledstjärna.  

 
Hemmet och skolan 
Hegelian som han är höjer han hemmet till himlen. Hemmets kärlek är fundamental för 
barnet. Staten tillåts inte heller blanda sig i hemmets värld. Hemmets uppgift blir fostran i 
dess egentliga bemärkelse: att leda den växande till den rådande kulturen, sedligheten. 
Genom hemmets sätt att leva ut sin kultur blir barnet delaktig i den nationella traditionens 
sätt att vara och vilja. 
 Men hemmet står inte för all pedagogik. Skolans uppgift är att vara den instans 
som står för vetandets värld. Genom vetandet överskrids traditionen. Snellman menar att 
traditionen kan t.o.m. representera ett fördomsfullt sätt att vara som vi kan befria oss från 
med vetandets hjälp.  
 Snellman ger vetandet en emancipatorisk (frigörande) roll i förhållande till 
traditionen. I den meningen representerar han en form av kritisk pedagogik. Den växande 
skall utveckla ett personligt och självständigt förhållningssätt till sin egen kultur. 
 
Världsmedborgarskapet  
En av de frågor som kräver en nyläsning av Snellman gäller hans relevans i en 
globaliserad värld. Kant hade redan i slutet av 1700-t. propagerat för 
världsmedborgarskapet eller kosmopolitism som ett bildningsideal, men det kunde 
Snellman inte omfatta. Det är snarare nationen som för Snellman blir det högsta. Det 
framkommer tydligt i Läran om staten (1842) där Snellman inte har utvecklat någon 
folkrätt, d.v.s. en teori som reglerar förhållandet mellan stater. Därför blir det intressant 
att se hur man skall tråckla ihop patrioten Snellman med nu aktuella EU ansträngningar.  
 Snellman saknar emellertid inte totalt ett begrepp om det universella. För honom 
är alltid den enskilda kulturen ett uttryck för det universella, mänskligheten. 
”Mänskligheten” som sådan blir för honom ett tomt begrepp. Inte heller ser Snellman 
religionen som en sådan kosmopolitism som kan reglera enskilda kulturers sätt att vara. 
Det är hellre kulturens egenart som skall ha den rollen. Det universella framkommer 
också hos Snellman genom hans begrepp om vetandet, som just representerar det allmänt 
giltiga. 

De principiella frågor som Snellman hanterar i sin teori är sådana som en 
pedagogik inte heller idag kan förbigå. Hans arbete visar också sambandet mellan politisk 
och pedagogisk filosofi. Därför är det glädjande att han åter funnit sin väg till läroböcker 
i pedagogiken. Genom att studera Snellman förhåller man sig samtidigt till stora delar av 
den moderna västerländska filosofitraditionen. Kanske kan den nya biografi över 
Snellman, utarbetad av FD Raimo Savolainen och som idag offentliggörs, bidra till en 
åter en gång förnyad Snellmanreception? Då hans minne denna gång avfiras i mera 
avslappnad atmosfär, kan eventuellt en neutralare diskussion om Snellman föras. 
 
 


