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Inledning 

”Bildningen är en gemensam angelägenhet, lika viktig som försummad.”                                           

( Sven-Erik Liedman, f.1939) 

 

                                                                                                                                                    

Jag vill försöka visa att man kan kombinera utbildning med bildning och att litteraturen kan 

hjälpa till med att erbjuda sammanhang, karaktärsdaning och vägledning i de stora och små 

livsfrågorna. Min förhoppning är att vi alla skall finna vägar för att åstadkomma optimala 

förutsättningar för lärande och utveckling hos både elever och pedagoger. Ordet bildning är 

ett laddat ord för många människor och alla kanske inte förstår vad ordet egentligen står för. 

För mig är begreppet bildning förknippat med dess klassiska innebörder av 

självförverkligande och personlighetsutveckling.  

 

Min diskussion i denna uppsats kommer att röra sig inom två huvudområden. Det ena området 

handlar om bildningsbegreppet och det andra berör litteraturens värde i det livslånga lärandet. 

Jag skall föra en diskussion om litteraturens värde i det livslånga lärandet i förhållande till 

utbildning och bildning, då jag tror att mycket av kunskaperna som behövs både för ens 

personliga bildning och för den professionella karriären, står att finna i skönlitteraturen. Vilka 

verktyg finns tillgängliga att använda sig av i undervisningssituationen? Naturligtvis varierar 

det från individ till individ och från ämne till ämne. 

 

Tyvärr måste jag medge att den svenska författaren och pedagogen Ellen Keys(1849-1926), 

kritik av skolan är högst aktuell även idag, då hon skriver att: ”Kunskapsmassorna blir 

ständigt allt större, medan bildningsresultaten ständigt minskar.”
 1

Key ansåg att ”det innerliga 

sambandet med mänskligheten och med samtiden” saknades och att skolans verkliga mål var 

”Examen – icke bildning.”
2
 Key menade att skolan istället borde inriktas på att uppmuntra 

bildningsdriften och bli ett hjälpmedel för en självbildning som kan fortsätta livet ut.                      

Key betonar speciellt egenskaper som kunskapsinhämtning och kritiskt tänkande. 

 

 

                                                           
1
 Gustavsson, Bernt, (1991),Bildningens väg, Wahlström & Widstrand, Helsingborg 

 
2 
Ibid, s.149 
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Syfte 

I denna uppsats vill jag lyfta fram bildningsbegreppet med syftet att koppla det till dagens 

undervisning i skolan. Vad skulle det innebära om bildningsbegreppet i högre grad än nu 

skulle genomsyra alla ämnen i skolan? Förhoppningsvis skulle det för eleverna bidra till en 

ökad insikt om och förståelse för deras egen plats i tillvaron och att de skulle uppleva en 

meningsfull känsla av sammanhang i skolan. I det följande vill jag undersöka om 

litteraturundervisningen kan bidra till att uppfylla den bildande uppgiften. 

                                         Metod 

Inför mitt examensarbete satt jag som många andra i föreläsningsrummet och antecknade 

febrilt vad föreläsaren påtalade var viktigt för vårt stundande uppsatsskrivande. Den största 

delen av tiden upptogs med att påpeka hur viktig formens betydelse var för uppsatsens 

kvalitet. Det fanns ingen som helst tvekan om att det var IMRAD- metoden som gällde.                                             

Min inre röst började ifrågasätta meningsfullheten med denna uppmärksamhet på uppsatsens 

form och yta. Var det inte innehållet och djupet i uppsatsen som egentligen var viktig?            

Syftet med att skriva ett obligatoriskt examensarbete inom lärarutbildningen torde i mina 

ögon vara att man visar att man kan använda sig av vetenskapliga metoder och teorier och att 

examensarbetet skall utgöra en viktig del i utvecklingen mot ett vetenskapligt förhållningssätt. 

Här är det faktorer som självständighet, kritiskt tänkande och vetenskaplighet som borde väga 

tungt. Jag insåg att mina funderingar inte var helt uppåt väggarna tack vare en av föreläsarna 

på kursen, Michael Gustavsson. Gustavsson uppmuntrade ett kritiskt förhållningssätt av sina 

studenter. Mina egna upplevelser från lärarutbildningen är tyvärr inte att det självständiga och 

oberoende tänkandet uppmuntras. Gustavsson diskuterar examensarbeten inom 

lärarutbildningen i sin artikel: ”Reflektion och likriktning” och konstaterar: 

     Trots att utbildningsvetenskapen kan eller bör vara mångdisciplinär verkar det som om 

     många ämnesteoretiker, när de involveras i lärarutbildningen överger de perspektiv på    

     teori, metod och vetenskaplighet som härrör från deras respektive discipliner och 

     underordnar sig en outtalad norm som antas gälla för utbildningsvetenskapen, istället för  

     att fråga sig hur deras egna ämnesperspektiv kan användas eller bäst utnyttjas inom  

     lärarutbildningen.
3
 

 

Gustavsson värnar om den akademiska friheten som han ser hotas av den standardisering och 

likriktning som han menar utmärker lärarutbildningen. Personligen håller jag med om många 

av de skarpa analyser och slutsatser som Gustavsson ger uttryck för i sin artikel.                 

                                                           
3

 Michael Gustavsson ”Reflektion och likriktning” Reclaim the science. Om vetenskapens avakademisering red. 

Sharon Rider & Anders Jörnesten (Hedemora, Gidlunds förlag 2007) s.74. 
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Gustavsson varnar för att lärarutbildningen inte uppmuntrar till kritiskt tänkande och han ser 

faran i utbildningens likriktning. Han ser en tendens till att skolningen i vetenskaplighet (inom 

lärarutbildningen) utgår från metoderna snarare än problemen. 

                                                                                                                                                                                                

Efter samtal med Gustavsson, som är min handledare under examensarbetet, beslutade jag 

mig för att den metod som jag hade funderat på att använda, nämligen en kritisk-begreppslig 

undersökning, var helt godtagbar i detta sammanhang. Jag håller med Sven-Erik Liedman, när 

han konstaterar att: ”Bildningen är en gemensam angelägenhet, lika viktig som försummad.”
4                  

Jag hävdar att det pågår en typ av fysisk bildning i vårt samhälle, en strävan efter att förbättra 

sitt utseende och sin hälsa maximalt. Vi i skolans värld bör sträva efter att utveckla 

intellektuella förmågor som tillhör självbildningen. Ett större mått av respekt, lyhördhet, 

självreflektion och kritiskt tänkande bör stå högre upp på skolans agenda. Inom skolans 

väggar måste personalen agera på ett föredömligt sätt, vilket innefattar ett rättvisetänkande, 

civilkurage och pålitlighet. Dessa senare värden kan placeras under rubriken: självbildning. 

 

Bildningstraditionen 

Detta med bildning är inget nytt begrepp. Bildningstraditionen härstammar från antiken och 

enligt den danske vetenskapsteoretikern Sören Kjörup utformades bildningsidén först ”kring 

400 före vår tideräkning av sofister som Isokrates, om än i ständig debatt med filosofer som 

Platon. Kärnan var Protagoras lite äldre tanke om att ”människan är alltings mått”, alltså en 

praktisk världslighet med fokus på människan själv”.
5
 Om man kunde läsa hade man tillgång 

till makt och respekt från andra icke läskunniga människor, men att läsa böcker var en liten 

klick bildade människor förunnat. Kjörup skriver: ”Vägen fram till paideia (bildning) eller 

humanitas (mänsklighet) bestod i tillägnelsen av klassiska verk, som på en och samma gång 

kunde framhålla det ädla, men också aktiva personlighetsidealet och tjäna som förebild för en 

talare genom ämnesval, argumentation och stil.” 
5
 

Vilka akademiska ämnen fanns från antiken och medeltiden fram till renässansen?                         

Vid de medeltida universiteten hade de fria konsterna ”definierats, formaliserats och delats 

upp i sju olika discipliner. Romarna kallade de vetenskaper och färdigheter som anstod en fri 

                                                           
4
 Sven-Eric Liedman, Bildning, frihet och motstånd,  

www.hsv.se/download/18.../bildning_frihet_motstand_135kb.pd ,s.13 
5
 Sören Kjörup, Människovetenskaperna (Roskilde, 2008), s.57 

 

 

http://www.hsv.se/download/18.../bildning_frihet_motstand_135kb.pd
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man för fria konster, på latin septem artes liberales. I medeltidens skolor menade man med 

fria konster ämnen som aritmetik, geometri, musik, astronomi, grammatik, dialektik och 

retorik.”
6
 Grammatik, dialektik och retorik (trivium) ingick i dåtidens skola och utgjorde 

grunden för de fortsatta studierna (quadrivium). Studierna i trivium kretsade alla kring 

talekonsten – där kunskap uppstod i nuet i och med att de framfördes. Först av allt sattes 

studiet av grammatiken. Kunskapen inom dessa discipliner utgjorde den teoretiska grunden 

för många aktiviteter i samhället, och det var den egenskapen som gjorde dem till ”fria 

människor”. Det ansågs mänskligt att vara bildad. Här ser vi hur den humanistiska 

grundtanken om att leva som fria människor tog form. 

Under renässansen kom det riktiga genomslaget för de humanistiska bildningsidealen i kristen 

version och de fria konsterna blev starkt förknippade med enskilda poeter och konstnärer.       

I den moderna humanismen ligger det en människosyn till grund: ”människan är fri, god, 

förnuftig och den mittpunkt kring vilken allting rör sig.”                                                                                                 

Filosofen Immanuel Kant (1724-1804) utgick från upplysningen i sitt tänkande. Men han 

omvandlade upplysningsidéerna så att det tänkande som tog vid efter honom kom att se ut på 

ett annat sätt. På flera avgörande punkter förändrade Kant synen på kunskapen och människan 

så att en stor del av bildningstänkandet kom att utgå från flera av Kants epokgörande idéer. 

”Vad kan jag veta”
7
 lyder Kants klassiska formulering i Kritik av det rena förnuftet från 1781.             

Kant menade att förnuftet är etikens grundval, den goda viljan är det enda som har ett absolut 

värde och plikten är det viktigaste begreppet.  Enligt Kant är människan en förnuftsvarelse, ett 

subjekt, som har en fri vilja, ansvar och mänsklig värdighet.                                                                                                                                          

Kant anser att människan aldrig får betraktas eller behandlas enbart som medel för någon 

annan människa eller grupp.  

En efterföljare till Kant var Wilhelm von Humboldt. Hans upplysningsprojekt sammanställdes 

1809 för utbildningsreformen för förskolan till universitetet i Preussen. Humboldts tanke var 

att bildningsprocessen har med personligt växande att göra. Målet är en sammanhållande 

Geist, en anda, som kommer till uttryck i den bildade människans hela verk. Tanken var, ”att 

människan skall fullt ut utveckla de förståndsformer som för en slumrande tillvaro i hennes 

intellekt. Det gäller att stimulera en utveckling som finns i människans inre.”
8
  

                                                           
6 
Wikipedia.org//wiki/De fria konsterna 

7
 Sören Kjörup, Människovetenskaperna (Roskilde, 2008), s. 107 

8 
Sven-Eric Liedman, Bildning, frihet och motstånd, s. 6 
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 Lärofriheten ger lärare och studenter möjlighet att själva utforma arbetet;” undervisningens 

och forskningens frihet betonas.” Liedman skriver: ”Idag behandlas ofta utbildning och 

bildning som motsatser. I utbildningen är målet och vanligen också vägen till målet bestämda 

av diverse regler, och den som genomgår en utbildning måste anpassa sig efter dessa regler 

för att få det eftertraktade betyget eller legitimationen. Det är en process styrd utifrån, 

individen anpassar sig efter en yttre form. Liedman fortsätter: ”Den som bildar sig är däremot 

fri enligt den gängse föreställningen.”
9
 Här har Liedman en tydlig poäng då han menar att 

bildning medför att man lättare kan behålla sin egen personlighet samtidigt som man uppfyller 

de krav som betyget eller legitimationen kräver. Kan bildningen påskynda och förstärka 

processen till att våga vara sig själv och samtidigt vara en social tillgång både i arbetslivets 

och privatlivets relationer? 

 

Reflektion och likriktning 

Michael Gustavsson talar i sin artikel ”Reflektion och likriktning”, om den humboldtska idén 

om den akademiska friheten, där föreställningen om det kritiska tänkandet förenas med 

föreställningen om det oberoende och självständiga tänkandet. Gustavsson skriver att: 

”Självständigheten skall här förstås som en självständighet inte bara gentemot från en själv 

avvikande tankesätt utan även gentemot de tankesätt som är ens egna och de som tillhör ens 

egen intellektuella gemenskap.” Gustavsson skriver vidare: ”En skolning i kritiskt tänkande 

borde inkludera en träning i att reflektera över den kunskap och det tänkande som är ens eget 

på samma sätt som andras tänkande granskas. Kunskapen kan därför aldrig reduceras till ett 

verktyg för det kritiska tänkandet, den måste också ständigt vara föremål för det kritiska 

tänkandet, även om det är ens egen kunskap, ty det är först då man på allvar kan tala om det 

självständiga kritiska tänkandet. ”
10

 

                                                                                                                                                                 

Här påtalar Gustavsson vikten av att ifrågasätta och granska kunskap och fenomen i ens 

vardag och för att kunna ha verktyg för det krävs det, enligt mitt sätt att se, inhämtning av 

kunskap både från det praktiska livet och från litteraturen. Bildningsidén innebär att 

bildningsprocessen inte skall vara begränsad till vissa delar i livet, utan måste ses som ett 

allomfattande och livslångt projekt där man själv är regissör över de påverkningsbara delarna 

i sitt liv. Man skulle kunna jämställa bildning med upplysning, då man utvecklar sitt kritiskt 

                                                           
9 
Ibid, s. 2 

10
 Gustavsson, 2007 
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reflekterande förhållningssätt och lättare kan se sammanhang, möjligheter och gränser i 

tillvaron. Men man måste alltid ha i bakhuvudet, att bildningens väg är både individuell och 

kollektiv vilket förhoppningsvis mynnar ut i ett harmoniskt livslångt lärande, i meningen ett 

livslångt formande, bildande. Bildningen är därför, menar jag, fortfarande lika aktuell som 

någonsin. 

Lyckas man med konststycket att fungera som en bra lärare som lockar sina elever till att 

förverkliga sig själva, med målet att leva ett så bra liv som möjligt i samspel med andra 

människor, har man funnit en bra metod. Liedman skriver: ”Den idealiske läraren är som en 

trädgårdsmästare som lockar fram det bästa i de växter som han odlar.”
11

 Här gäller det för 

pedagogen att både inspirera elever till utbildning och bildning, samtidigt som man sätter 

gränser. Läraren måste sträva efter att miljön i klassrummet präglas av respekt för alla 

individer och att alla personer som befinner sig där måste respektera varandra och läraren. 

Detta, anser jag, är fundamentet i bildningen.  

Hur skall vi då förstå bildningsbegreppets idé? 

I dagens samhälle uppfattas å ena sidan ofta bildning som något lite snobbigt. En bildad 

person kan beskrivas som en person som anser sig vara lite förmer än andra. Begrepp som 

”vett och etikett” är viktiga samt att vara väl införstådd med den klassiska litteraturen. Det är 

det konservativa klassperspektivets borgerliga dygd som i stora drag går ut på att kunna föra 

sig i de finare salongerna. Men den andra sidan av bildningsbegreppet kan ses som en 

grundval för demokratin i samhället. Genom att medborgarnas medvetenhet höjs och de lär 

sig att tänka på ett mer reflekterande och kritiskt sätt, bidrar det till att motarbeta destruktiva 

tendenser i vårt samhälle i ett tidigt skede. Jag tror att vi alla kan se på tillvaron som en resa. 

En resa där vi tillsammans utvecklar och bildar oss. 

Bristen på bildning gör alla till förlorare 

Hur viktigt är det med bildning egentligen? En person som har reagerat på bristen på bildning 

i vårt samhälle är: Ebba Witt Brattström, professor i litteraturvetenskap.                                          

I en artikel i Svenska Dagbladet konstaterar Witt Brattström: ”Bristen på bildning gör alla till 

förlorare.” 
12

 

Ebba Witt Brattström menar att bristen på medborgerlig bildning i Sverige medverkar till att 

de demokratiska värderingarna i samhället luckras upp. Detta medför att sociala konflikter i 

                                                           
11 

Liedman, s.3 
12

 Ebba Witt Brattström, ” Bristen på bildning gör alla till förlorare”, Svenska Dagbladet,(16 november,2006) 
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alla samhällets skikt blossar upp och accepteras som ett naturligt inslag i vår tillvaro.        

Brattström menar att vi alla kan bidra till att motverka detta samhällsfenomen genom att:  

    förvalta det gamla klassamhällets kulturarv som folkbildningsrörelsen under 1930-talet med blod,  

     svett och tårar slet åt sig – och förändrade. Formeln är kontinuitet och maximal tillgänglighet till  

     traditionell kvalitetskultur, såsom litterära klassiker, historiska muséer, bibliotek med böcker på  

     hyllorna, opera, konsertverksamhet, teater och dans. Kultur i denna bemärkelse är nämligen det kitt  

     som förenar generationerna i ett demokratiskt samhälle, ett kollektivt minne att debattera, javisst,  

     men vars betydelse inte går att förneka.
13

   

   

Ebba Witt Brattström har en tydlig poäng i sitt resonemang när hon uppmuntrar till kulturell 

”upprustning”. En del av det hon benämner som traditionell kvalitetskultur, såsom litterära 

klassiker, historiska muséer, bibliotek med böcker finns tillgängligt för alla människor i vårt 

samhälle. Inom skolan anser jag att vi bör lyfta fram kvalitetskulturen på ett betydligt mer 

genomtänkt sätt. Witt Brattström anser att alla medborgare i ett samhälle vinner på att bilda 

och utbilda sig. Hur kan man inte hålla med henne i hennes outtröttliga kamp för bildning och 

utbildning? 

En annan faktor som pekar på att möjligheten till bildning hotas i dagens samhälle tyder bl.a. 

den uppblossande debatten om tillgång till skolbibliotek på. En person som har tagit upp 

kampen för folklig bildning genom att plädera för ökad tillgång till skolbibliotek är författaren 

och svenska akademi-ledamoten Kristina Lugn. Hon konstaterar: ”Det är en samhällsfara att 

avintellektualisera befolkningen. Obildning är inte samma sak som dumhet, men det leder till 

slut till dumhet. Så länge man har fria boklån är demokratin inte hotad, så långt är jag beredd 

att romantisera saken. Det finns en sorts grundtrygghet i vetskapen att befolkningen kan 

skaffa kunskap”.
14

  

Övertygelsen om att detta är en sund väg att följa förstärks om man gör en analys av elevernas 

dagliga vandring i en manipulerande, ofta stressande och föränderlig värld. En värld som, 

universitetslektor Leif Alsheimer på Internationella handelshögskolan i Jönköping, beskriver i 

följande termer: ”Numera tycks det ofta handla om att exkludera människor från deltagande. 

Ett sätt att göra detta är att hitta på egna begreppsapparater. Så är fallet inom den kanske 

viktigaste institutionen för allsidig diskussion och mångsidigt deltagande ”skolan” 
15

                                              

                                                           
13

  Ibid 
14

 Björn af  Kleen,” En bok för alla,” Expressen (28 Oktober 2011) 
15 

Leif Alsheimer, Bildningsresan, (Stockholm, 2004), s.234. 
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Alsheimer poängterar här vikten av att alla människor har tillträde till att skaffa sig kunskap 

för att undvika att exkluderas och att gradvis förlora makten över att påverka sina liv i positiv 

riktning. Skolan har ett ansvar att fånga upp och värna om elever som är på väg mot en 

negativ livsbana. 

Bernt Gustavsson, som har skrivit boken Bildningens väg, har undersökt vilken syn på 

bildningen som låg bakom det demokratiska projektet. Han ser gemensamma drag hos alla 

dessa folkrörelser då de sökte rötterna i det egna, samtidigt som de riktade blicken ut över det 

nya. Målet för folkrörelsernas deltagare var att söka en egen identitet och försöka förstå det 

nya som växte fram i samhället.  

Utvecklingen gick från det barbariska och oordnade till det civiliserade och ordnade.                    

Man menade att vetenskapen och upplysningen skulle medföra att även arbetarna inordnades i 

civilisationens och disciplinens föreskrivna utveckling. Personer som Darwin, Spencer, 

Buckle, Mill och Comte levererade förklaringar till hela det mänskliga livet. Wilhelm von 

Humbolds bildningsfiosofi med sin blandning av mekaniska och organiska världsbilder var 

utmärkande för de upplysnings- och bildningsideologier som senare också blev 

arbetarrörelsens ideologier. Sitt ideologiska centrum fick upplysningsrationalismen i de fria 

studentföreningar som hade bildats i Uppsala och Lund. I Uppsala bildades Verdandi, 

studentföreningen som hade folkbildning som huvudfråga. Gustavsson menar: ” I den här 

intellektuella miljön präglas de ideologier varpå folkrörelsernas bildningssyn bygger.”
16

 

 

Studiecirkeln som modell för skolan. 

Skolans uppdrag är bland annat att stimulera eleverna till kunskap och träna deras förmåga att 

reflektera och tänka kritiskt. Här kan vi se tydliga paralleller till de värderingar som fick 

studiecirklarna att växa fram i Sverige för snart 100 år sedan. Enligt Gustavsson växte 

studiecirkeln som arbetsform fram främst genom en person vid namn Oscar Olsson, känd som 

studiecirkelns fader, som i det lundensiska kulturklimatet började organisera folkrörelsernas 

studiearbete i självbildningens form. Olsson såg bibliotekens värde för människornas sökande 

efter kunskap. Hans bildningsideal karaktäriserades av självaktivitet som i huvudsak bestod i 

den begrundande läsningen. Olsson menade att” läsningen var nyckeln till sökandet efter 

kunskap och i studiecirklarna kunde de egna läsupplevelserna bearbetas och reflekteras.”
17

             

                                                           
16 
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Det är snart 100 år sedan ABF, Arbetarnas bildningsförbund grundades av 

Socialdemokraterna, LO och Kooperativa förbundet, närmare bestämt den 16 november 1912.                            

Den intellektuelle socialdemokraten Rickard Sandler (1884-1964) framställs ofta som 

grundaren och idégivaren till ABF. Det uttalade syftet med ABF var att man skulle väcka det 

slumrande bildningsbehov som fanns inom arbetarklassen. Härigenom skulle man samtidigt 

öka människovärdet och ”smida fram högre kulturvärden”. 

 

 Följande text är hämtad från ABFs hemsida på internet:  

     Tanken var att samordna och utveckla den bildningsverksamhet som redan fanns inom 

     arbetarrörelsen och att organisationernas medlemmar skulle få verktyg att påverka sin egen  

     situation, och samhället i stort. Det fanns en bildningshunger hos arbetarklassen och  

     Folkbildningen växer fram. Arbetarklassen läste böcker av Ivar-Lo Johansson, Moa 

     Martinsson och Stig Dagerman. 

     Vid den här tiden var det offentliga utbildningsväsendet relativt odemokratiskt format av   

     överheten. Majoriteten av befolkningen var dessutom utestängd från all utbildning utom den  

     Sexåriga folkskolan. Med folkbildningen kom en förändring. Nu fick fler möjlighet att läsa, diskutera  

     Och lära sig sådant som tidigare varit reserverat för några få. Nu kunde människor själva forma  

     innehållet i bildningsverksamheten- vilket gjorde att den svarade upp mot deras verkliga behov.    

     I Studiecirkeln kunde människor studera och diskutera på egna villkor.
18

 

  

 

      

Att den humanistiska bildningstanken åter igen har blivit aktuellt visar sig bl.a. genom att det 

1997 startade en bildningskurs vid Internationella handelshögskolan i Jönköping. Konceptet 

går ut på att ge studenterna tankeredskap till hjälp att förstå samhällsutvecklingen och sin 

egen plats i tillvaron. Grundaren av bildningskursen Core curriculum- en bildningsresa på 

Internationella handelshögskolan i Jönköping, universitetslektor Leif Alsheimer talar om den 

humanistiska bildningstanken och menar att människan kan förändras, att hon kan lära sig, att 

hon kan förflytta sig på kunskapens väg och genom själsodling vidga sin värld ”Nå till randen 

av sin förmåga”
19

och utveckla vad hon är. Fokus i detta arbetssätt skall läggas på att uppnå en 

känsla av sammanhang i tillvaron och en förhöjd respekt inför varandra hos eleverna. 

Alsheimer menar att genom att använda sig av kvalitetslitteratur i undervisningen kan detta 

bidra till en djupare förståelse för kunskapsinhämtning och en utveckling av ett självständigt 

tänkande hos eleverna. 

Skolan av idag är en social arena, som måste lägga tyngdpunkten på att förmedla ett livslångt 

lärande till sina elever. Då kvalitet är beständigt och hållbart, är min tanke följande: genom att 

blicka bakåt i tiden kan vi förhoppningsvis, finna litteratur som tillför oss visdom både i vår 
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19 
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strävan att etablera livslånga, hållbara relationer med oss själva och utvecklas 

kunskapsmässigt. Liedman skriver:” Bildning förutsätter grundfärdigheter men kan aldrig 

blomma upp utan orienteringskunskaper: Först och främst kräver bildningen en nyfikenhet 

som inte sätter sig gränser.”  Det andra villkoret enligt Liedman är ”att kunskapen ses som ett 

led i ett livsprojekt och inte bara i en tidsbegränsad utbildning.” Han fortsätter” Hela livet 

måste betraktas som en läroprocess. I perioder av icke-lärande krymper en människa.”
20

 

Jag föredrar att läraren intar ett demokratiskt och rättvist ledarskap. Där man törs vara ledare 

och fungera som en vägvisare för eleverna, utan att sträva efter att etablera en alltför 

kamratlig relation. Min tanke är att föra ett resonemang huruvida man med hjälp av 

kvalitetslitteratur i undervisningen kan få eleverna att själva bli motiverade till att medverka 

till att tiden i skolan både präglas av trygghet och en effektiv inlärning 

 

Litteraturen som bildningsväg 

Varför ska man läsa? 

Hur vi hanterar litteraturen i skolan sätter i många fall en prägel på vilken sorts litteratur vi 

läser senare i livet. Leif Alsheimer beskriver detta fenomen i sin bok Bildningsresan. 

Alsheimer beskriver hur en gymnasielärare gick tillväga i slutet av sextiotalet, Frank Lears 

började sin tjänst som gymnasielärare ibland annat i filosofi vid Medford High School i 

Massachusetts. Lears var annorlunda i sin lärarroll, istället för att tillämpa hård disciplin och 

sätta sig i respekt hos sina nya elever gjorde Frank Lears precis tvärtom. Inga regler föredrogs 

och eleverna fick sitta där de ville. Från elevernas horisont var detta den ultimata situationen 

av frihet och gränstestande. Lears hade en stark övertygelse om att man inte kan motivera 

människor med regler och hot. Han menade att motivationen måste komma inifrån. Han 

ignorerade fullständigt deras provokationer. Istället förvånade han dem genom att verkligen 

lyssna på dem och resonera med dem. Lears metoder var sannerligen mycket kontroversiella 

då han ersatte den traditionella läroboken, som han inte ansåg höll måttet med böcker som han 

valt helt och hållet själv. Dessa av Lears utvalda böcker, hade ett fokus och en inriktning mot 

det aggressiva hållet. Böckerna skulle kunna beskrivas som ett våldsamt slag mot hela det 

amerikanska levnadssättet och dess fromma värderingar. Lears lista omfattade verk av bland 
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andra Albert Camus, Hermann Hesse, Ken Kesey, John Steinbeck, Ernest Hemingway och 

Malcolm X. 
21

 

Edmundson medger att det tog flera år för honom att upptäcka den röda tråden och att se att 

de böcker som Lears tilldelade dem hade ett tema. Han nämner Camus` Främlingen och 

Keseys Gökboet, de handlade om (bland annat) ensamhet och konformitetens (grupptryckets) 

förtryck. Det förtryck som får människor att byta beteende.                                                                  

Hesses Siddharta handlade om Buddhas fridfulla men oändliga uppror mot konformiteten.                

Lears kunde uppenbarligen se att vi alla var förtryckta av konformiteten. Lears menade att vi 

alla förde systemets regler vidare, the Combine, som Kesey (författare till Gökboet) kallade 

det, till svagare och trögare barn. Lears utvalda böcker kunde beskrivas som en förolämpning 

av och, en utmaning för hans egna och hans medmänniskors sämsta kvaliteter. Han hade gett 

sig på dessa utan att säga så mycket direkt, och uppfattades som både angripare och vägledare 

av sina elever. Lears` strävan var att lära sina elever konsten att tänka själva. Han ville med 

böckernas hjälp stimulera dem till att” undersöka sina gamla förhållningssätt och beteenden, 

och om resultatet av den undersökningen blev att de var hyfsat nöjda med dem eller om de 

ville bli mer konservativa, mer regeringstrogna, mer institutionellt anpassade, så var det i sin 

ordning, förutsatt att de kunde distansera sig från sina övertygelser och betrakta dem från 

olika perspektiv.”
22

                                                                                                                       

Lears menade inte att eleverna skulle tänka och tycka som honom. Han ville att eleverna 

skulle finna sig själva, sina egna jag. Genom sina utmanande undervisningsmetoder kunde 

han inspirera varje elev att utvecklas både på det personliga planet och kunskapsmässigt. 

Alsheimer beskriver när Lears genom läsning och diskussion av Camus` bok Främlingen, 

som behandlar ensamhet, får skolans partyprinsessa att börja reflektera över sitt tidigare ytliga 

liv och kritiskt granska sina gamla förhållningssätt och beteenden. Alsheimer kallar Lears 

”den gode läraren”. Han berömmer Lears lyssnande sätt och att denne upptäckt att lyssnandet 

är en förutsättning för tillit. Lears menade att läsning av skönlitteratur i sig är ett sätt att 

lyssna. Därför använde han sig av läsning av skönlitteratur. Syftet var att lära eleverna att 

lyssna till alla möjliga berättelser om och av människor. Alsheimer menar att Lears hade 

knäckt koden som gör att tankar skall sättas i rörelse, insikter skall vinnas och 

välunderbyggda ställningstagande och värderingar skall kunna ta form, nämligen genom 
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läsning av både skönlitteratur och kvalificerad facklitteratur. Facklitteraturen fodrar en annan 

läsart än läroböckerna, den är mer inriktad på förståelse än på detaljer.  

 

Aktuell forskning idag 

Tendenserna är negativa när vi tittar på utvecklingen av svenska elevers läsförståelse i Sverige 

idag. Svenska elevers kunskaper i läsförståelse har försämrats under det senaste decenniet 

visar den internationella undersökningen PISA 2009, som mäter kunskaper hos 

femtonåringar. Pisa hävdar att nästan en femtedel av de svenska eleverna inte når upp till 

basnivån i läsförståelse.
23

 I en artikel i Gefle Dagblad står det om förhållandet mellan elevers 

läsförståelse och tillgången till litteratur i bokform. Gefle Dagblad konstaterar att svenska 

elevers läsförståelse blir allt sämre. För att råda bot på detta har det tillkommit en ny lag i juli 

2011 som lyder: ”Alla elever skall ha tillgång till skolbibliotek. ”Så har icke fallet varit, då 

många skolor särskilt de fristående, valt att spara in på skolbibliotek. Sedan den nya lagen 

tillkommit har de olika skolorna valt olika sätt att anpassa sig till den nya lagen. Medan några 

enbart satsar på webbaserade bibliotek har andra inrett bokrum och bibliotek. Enligt Gefle 

Dagblad saknar fortfarande fler av skolorna i Gävle bibliotek i sina egna lokaler och hänvisar 

eleverna till kommunens folkbibliotek i den stadsdel där skolan håller till. På vissa av 

skolorna uppmanas gymnasieeleverna främst till att hitta information på nätet. 

 Alf Johansson, jurist på Skolinspektionen, tror inte att det räcker med att erbjuda ett 

webbaserat bibliotek annat än i undantagsfall. Han säger: ”Det är ju för att skolbiblioteken har 

utarmats som lagändringen kommit till.” Han fortsätter: ”Jag tror i vart fall att lagstiftarna 

förväntar sig att skolorna både har vanliga böcker och digitala medier.” 

Skolbibliotekssamordnaren på barn- och ungdomsförvaltningen i Gävle, Gunilla Hagman, 

hävdar i samma artikel: ”De svaga eleverna drabbas. Det som saknas på skolorna är personal 

som är insatt i barn- och ungdomslitteratur och som kan vägleda lärare och elever i hur böcker 

och IT kan användas.” Idag finns en särskild biblioteksansvarig ute på skolorna, men enligt 

Gunilla Hagman är det långtifrån alla som får tid att göra ett bra jobb:” Det drabbar framfallt 
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de svaga eleverna som kanske inte alltid får hjälp att hitta en bok på rätt nivå som gör att de 

behåller sin läslust.” 
24

                                                                                                                            

En person som kastat sig in i debatten om skolbibliotekens viktiga funktion i samhället är 

journalisten Lars Lindström på tidningen Expressen, han säger: 

    Riskkapitalbolagen i skatteparadisen prioriterar inte skolbibliotek. De prioriterar bonusar till chefer som håller 

    igen. Skolledare som tycker att de klarar sig utan bibliotek stirrar sig blinda på att bibliotek riskerar deras  

    bonus. Men det kostar mer att förvägra våra barn möjligheten att i tidiga år hitta läsningen som ett sätt att  

    utvecklas.
25

  
 

Detta är skrämmande fakta och skäl nog till att alla förstår vikten av att värna om läs- och 

skrivkunnigheten i Sverige. Jag håller helt med om Alsheimers fortsatta resonemang då han 

varnar för konsekvenser som kan följa med att så stor del av den svenska befolkningen inte 

har förmågan att förstå vad budskapet är i dagstidningar, tidskrifter, populärvetenskapliga 

böcker och skönlitteratur. Dessa människor blir mindre välorienterade i tid och rum, vilket 

kan få svåra konsekvenser. Alsheimer menar att man faktiskt kan se detta problem både som 

personliga hot mot dessa människors livskvalitet och ett samhällshot. Han ser tydliga 

paralleller med dålig läsförmåga och att dessa människor lättare blir offer för politiska och 

religiösa extremister.
26

 För att lära oss av historien, kan vi se på den organisatoriska reform 

som genomfördes 1902, med avsikt att förbättra självverksamheten hos människorna, med 

arbetet med bildningen och för att förbättra bokbeståndet. Biblioteken kom att spela en viktig 

roll i samhället och genom reformen ökade tillgången på böcker ytterligare. Dagens 

utveckling tycks gå mot det motsatta hållet vad gäller bibliotekens roll, trots att flera 

internationella studier visar att elever med tillgång till skolbibliotek har lättare att bli goda 

läsare. Den amerikanska forskaren Keith Curry Lance har visat att skolbibliotek kan förbättra 

resultaten i läsfärdighetsprov med upp till 18 procent.
27

 Kan vi dra paralleller mellan 

medborgarnas tillgång till böcker i dagens samhälle och graden av utbildning och bildning hos 

eleverna?  

                                                                                                                                                           

Den välkände, amerikanske litteraturvetaren och författaren Harold Bloom (f.1930) sätter 

fingret på spiken då han i förordet till sin bok Hur du ska läsa och varför säger:                           

                                                           
24 
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” Informationen har vi tillgång till i all oändlighet; men var finner vi visdom?”                      

Visdomen som hjälper oss till att bli mer fullkomliga människor. Detta kan ske genom 

bekräftelse på att vi inte är ensamma i vår situation och vi får hjälp att se ett sammanhang i 

livets många krav och händelser.                                                                                                                                     

Bloom fortsätter: ”Ska den enskilda människan kunna bevara förmågan att bilda sig egna 

åsikter och omdömen är det inte utan betydelse att hon fortsätter läsa på egen hand. Hur hon 

läser, väl eller illa, och vad hon läser, det kan inte bara bero på henne själv, men skälet till att 

hon läser måste vara att det intresserar henne, att det ligger i hennes eget intresse.”
28

 

Min tolkning av Bloom är att vi själva måste ta ansvar för att ständigt föra en inre dialog med 

oss själva, med syfte att utvecklas till vår sanna potential. Vi lärare och andra vuxna måste 

tjäna som ett slags vägvisare åt den unga generationen. I en tid då tristessen ses som det 

största hotet i vår existens och verklighetens relationer är dömda till en förlorarplats i 

tävlingen med de upphöjda relationerna som man numera har ”på nätet”. Då jag har talat med 

ett par bibliotekarier angående ungas läsvanor, tyder det på att tjejer i gymnasiet gärna läser 

på böcker som behandlar samtidens problem med att vara ung i vår tid. Många av killarna 

föredrar fictionböcker. Varför inte låta dessa böcker vara en kanal in till litteraturläsningen i 

skolan? Förhoppningsvis utvecklas deras litterära kunskaper och kraven på litteraturen kan 

succesivt höjas, och efterhand kan vi introducera böcker med kanonkvaliteter.                  

Begreppet kanon kan främst användas till att ge ett slags struktur till läsningen.  

Därvidlag kan biblioteken med bibliotekariernas stora kunskap om litteratur, vara till stor 

hjälp för lärare som skall lyckas med utmaningen att hitta böcker som kan tillföra alla elever 

något värdefullt på deras bildnings- och utbildningsresa.                                                                                                  

En annan välkänd förespråkare för läsningens fördelar är svenska akademi-ledamoten och 

författaren Kristina Lugn. Lugn säger:” Det här med läsning är så grundläggande för så 

enormt många områden. För en människas intellektuella och framförallt känslomässiga 

utveckling. Jag tror inte det finns en enda människa som en gång blir intresserad av litteratur 

och som sedan slutar vara det.”
29

                                                                                             

Läsningen erbjuder en möjlighet till att söka svar på förståelse och förklaringar till många av 

våra evinnerliga frågor under våra livsvandringar. En utveckling av det kritiska tänkandet 

medför att vi inte så lätt låter oss manipuleras och etiketteras av andra människor. Ju mer 

kunskap vi har desto lättare blir det att förhålla sig till omvärldens påtryckningar. Det gamla 
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slitna uttrycket att kunskap är makt är aktuellt i allra högsta grad. Att våga lita på sin inre röst, 

sin intention är viktigt. Om vi då har kunskap blir det lättare att förverkliga sig själv. 

 

Meningen med att läsa skönlitteratur 

Leif Alsheimer påtalar faran både för individen och för samhället om människorna inte 

behärskar läsningen. Han menar att människor som inte kan läsa eller som inte förstår 

innehållet i dagstidningar, tidskrifter, skönlitteratur och populärvetenskapliga böcker 

självfallet blir mindre välorienterade i tid och rum, vilket i sin tur får allvarliga konsekvenser. 

För individen är det en personlig tragedi och för samhället ett hot, eftersom de enskilda 

människornas möjligheter att bli goda medborgare beskärs, och därmed försvagas 

medborgardemokratin. Den reducerade kritiska förmågan öppnar också dörren på vid gavel 

för vilseledande marknadsföring. Alsheimer menar att ”skriftspråket är den västerländska 

civilisationens nav och det ger en möjligheten att i lugn och ro reflektera över textens 

innehåll.”
30

 I våra tider då böcker har blivit något som många ungdomar prioriterar lågt kan 

det kännas hopplöst att försöka locka fram en läsglädje hos eleverna. Detta är en erfarenhet 

som de flesta lärare i svenska har upplevt. Gunilla Molloy skriver: ”Elever frågar ofta vad det 

är för mening med att läsa skönlitteratur. Vanligen upplevs frågan som provocerande och 

ibland är den också det. Men provokationen ligger inte så mycket i själva frågan. Anledningen 

till att många lärare ändå kan känna sig provocerade är att det inte finns något självklart svar – 

och aldrig har funnits det heller.”
31

                                                                                                         

Ett svar på frågan varför vi ska läsa böcker, kan vara att få tillgång till insikter inom oss själva 

och att lära sig att bedöma information. Och det allra viktigaste: vi kan genom litteraturen få 

vägledning om hur vi skall utvecklas till fria, självständigt tänkande människor. Professorn i 

litteratursociologi, Johan Svedjedal, förtydligar då han säger: ”kvalitetslitteraturen har sina 

egna genreregler, lika klara som populärromanens; här är spelets namn symboler, 

mångtydighet och originalitet. Men också de här författarna är försatta i epikens 

grundsituation, att berätta något som är så fängslande – och berätta det så fängslande – att 

läsarna sitter kvar.”
32

                                                                                                                        

Här pekar Svedjedal på vikten av att lärare väljer ut kvalitetsböcker som fångar elevernas 
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intresse. Förmågan att presentera ”rätt” litteratur till olika elever och att övertyga elever som 

inte har upptäckt att läsning faktiskt är ett nöje är naturligtvis en utmaning. Här är min 

övertygelse stark om att detta är ett av de bästa verktyg vi i skolan kan använda oss av. 

Enligt Gy2011 är de övergripande målen och riktlinjer bland annat att varje elev kan  

använda sina kunskaper som redskap för att: 

 Formulera, analysera och pröva antagande och lösa problem, 

 Reflektera över sina erfarenheter och sitt eget sätt att lära, 

 Kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden 

 Kan söka sig till saklitteratur, skönlitteratur och övrigt kulturutbud som en källa till 

kunskap, självinsikt och glädje. 

 Kan använda bok- och bibliotekskunskap och modern teknik som ett verktyg för 

kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.
33

 

 

Det är förstås en hjälp att känna till elevens tidigare läsvanor och sedan gäller det att hitta rätt 

bok. När det gäller att hitta böcker som passar eleverna har jag under uppsatsarbetet upptäckt 

bibliotekariernas stora kunskap om litteratur och ofta stora välvilja till samarbete med lärare 

och elever. Deras stora kunskap om utbudet av litteratur kan vara till stor hjälp i arbetet för att 

få sina elever att plocka godbitarna ur vår kanon och samtidigt få dem att läsa dem ur de 

synvinklar som vi vill att de ska göra? Måste eleverna läsa ”måsteböckerna” i vår 

litteraturhistoriska kanon?  

Naturligtvis finns det flera svar på den frågan. I Kanon, karaktärsfostran, kulturarv? menar 

Lars Brink att det idag verkar finnas ett större behov av någon form av nationellt sammanhang 

i ett samhälle som annars präglas av både ökande individualism och mångkulturalitet. Han ser 

tydliga fördelar med att skolan skulle införa en högre grad av kanonlitteratur till eleverna, då 

han menar att detta skulle medföra positiva effekter bl.a. i form av en ökad förståelse både för 

sin egen kultur och för andra kulturer  

Han pekar på förordet till en antologi från 2003, Dialog, samspel och lärande, där den norska 

pedagogikprofessorn Olga Dysthe betonar skolans avgörande roll i samhällsutvecklingen: 

    Samtidigt som individualismen är på frammarsch på alla områden i dagens samhälle är skolan den 

    sista kollektiva arenan i en fragmentiserad (osammanhängande) och oöverskådlig värld. Skolan 

    har fortfarande potential både för att vara kulturbärare och för att skapa en kultur som tolererar och  
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    värdesätter olikhet.
34

 

 

Dysthe vill rikta strålkastarna på möjligheterna som finns för att påverka utbildningen och 

bildningen inom skolan. Hon menar att klimatet i skolans värld bör utvecklas mot det mer 

empatiska och toleranta hållet. Tyvärr måste man medge att klimatet i skolans värld har 

utvecklats mer mot det hårda och individuella som till stor del styrs av ekonomiska intressen.  

 

Harold Bloom 
 

Men vi kan välja att lyssna på Dysthes råd om att skolan fortfarande har potential både för att 

vara kulturbärare och för att skapa en kultur som tolererar och värdesätter olikhet. Vi kan 

även bestämma oss för att aktivare använda oss av delar av den litteraturhistoriska kanon.  

Två som försvarar det humanistiska bildningsarvet är den svenska docenten i litteratur, 

Staffan Bergsten och den amerikanske litteraturprofessorn Harald Bloom.                                                           

Dessa tämligen välkända individer i litteraturens värld kan hjälpa oss att reda ut begreppet  

den litteraturhistoriska ”kanon”. Kan den ha något värde i dagens undervisning alls? Från att 

ha varit den viktigaste kulturbäraren har boken blivit ett massmedium bland andra. Bloom, 

menar i sin välkända bok, Den västerländska kanon, att ”en kanon alltid skapas på grund av 

det estetiska valet.”
35 Det är ett kontroversiellt uttalande i tider när politikens makt är stor.             

En viktig intention när Bloom skrev den mäktiga boken var att försöka frilägga och förklara 

de egenskaper hos dessa författare som gjort deras verk kanoniska. Bloom hävdar att om en 

författare skall anses höra hemma i kanon måste denne överleva sig själv som kanonmedlem i 

minst två generationer efter sin död och som sina starkaste kandidater i kanon utnämner 

Bloom Shakespeare och Dante.                                                                                                                                              

Bloom tar upp 26 författare som enligt honom upptas i kanon, dessa 26 är: Shakespeare, 

Dante, Chaucer, Cervantes, Montaigne, Molière, Goethe, Wordsworth, Milton, Austen, 

Dickinson, Dickens, Eliot, Tolstoj, Ibsen, Joyce, Proust, Freud, Woolf, Kafka, Borges, 

Neruda, Pessoa, Beckett, Whitman och Samuel Johnson. 36 

 

Men meningarna är delade här som på så många andra områden. Enligt de svenska 

litteraturvetarna Staffan Bergsten och Lars Ellerström skulle kanon kunna ha följande 

utseende: Homeros, Sapfo, Pyndares, Aischylos, Sofokles, Euripides, Aristofanes, Platon, 

                                                           
34

Citerat efter Lars Brink, Kanon, karaktärsfostran, kulturarv?(Gävle, 2006), s.35 
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 Harold Bloom, Den västerländska kanon (Stockholm.2000), S.34 
36 
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Vergilius, Ovidius, Horatius, Dante, Petrarca, Cervantes, Shakespeare, Molière, Racine och 

Milton. 
37

                                       

Kanon är dynamisk, även om den kan kännas trög, och genomgår ständigt förändringar.           

När nya verk upptas i kanon sker det nästan alltid på bekostnad av vissa äldre verk. 

Utvecklingen tycks ha gått mot den traditionella synen på litteraturen som bl.a. innebär att den 

fria upplevelseläsningen inte kan ersätta den lite ”tyngre” klassikerläsningen.                                                                              

Det tycks som om många lärare och vissa bibliotekarier anser att man måste välja mellan 

läslust eller folkbildning.  

 

Kanon i skolan 

Ju mer man analyserar och reflekterar över litteraturen, desto säkrare blir man i sitt kritiska 

förhållningssätt. Är inte det egentligen grundtanken med ”bra” litteratur?                                                                   

Som Harold Bloom säger: ”Att läsa gör man bäst om man uppfattar det som ett slags skolning 

som man ägnar sig åt på egen hand; till syvende og sidst har man ingen annan metod än sig 

själv, sitt eget jag, när detta väl har fått sin fulla form.” 
38

  

Många av Blooms tankar sätter igång en tankeprocess om hur man kan förhålla sig till 

litteraturen. Man överlever som människa i Sverige utan att uppskatta god litteratur, men det 

tråkiga är att man går miste om så mycket berättelser som berikar och förstärker ens 

personlighet. Förutom att informera oss om våra rättigheter och skyldigheter i samhället, kan 

böcker hjälpa oss i vårt livslånga arbete med att bli en bättre och kanske lyckligare versioner 

av oss själva. Under livskriser kan litteraturen fungera som en god och lojal vän som stöttar 

dig och ger goda råd i nya och ofta skrämmande livssituationer. Vetskapen om att någon 

individ redan har gått igenom det som du upplever just nu, och personen i fråga har kommit ut 

på andra sidan som en starkare människa, inger hopp. Igenkänningsfaktorn är viktig under 

läsning och förstärker känslan av trygghet och motivation, likaså vetskapen om att boken 

finns tillgänglig för dig precis när du behöver den. Litteraturen kan också utmana våra 

invanda tankemönster och på ett ibland smärtsamt sätt slå hål på fördomar och fastlåsta 

tankefigurer, men samtidigt göra oss mer rörliga i våra uppfattningar. Litteraturen kan tvinga 

oss att ompröva det vi tar för givet och därigenom utveckla vår självreflektion och i 
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förlängningen vårt omdöme om oss själva och andra. Böcker som lyckas med att väcka vår 

nyfikenhet och som får oss att längta till nästa lässtund, har lyckats ”ta sig under huden” på 

oss och beröra oss känslomässigt. Där, tror jag, ligger en viktig utmaning till att locka fler 

ungdomar till att läsa mer böcker. Föreställ dig känslan som du får inför riktigt goda vänner. 

En god bok kan fungera på ett liknande sätt, förutom att lyssna på varandras berättelser, kan 

man brista ut i hjärtliga skratt, men också utmanas av de insikter de kan förmedla. Det uppstår 

en känsla av belöning efter att vi har läst en text som tilltalar oss, men också, och i ännu högre 

när vi läst en text som kanske till en början bjuder motstånd och tvingar oss att se saker ur nya 

perspektiv.                                                                                                                                             

Även om man inte håller med om alla Blooms åsikter gällande läsningen tror jag, att han kan 

tillföra en hel del i sina teorier angående litteraturen. Tillför man ytterligare en dimension i sin 

behandling av litteraturen, nämligen ett visst mått av bildningstänkande, som innefattar både 

njutning och oro, är jag övertygad om att man blir en bättre människa av att läsa böcker!                 

I skolans värld är det därför viktigt att man kombinerar utbildningen, att lära sig, med 

bildning, att utveckla sitt tänkande och omdöme, inte minst för behärska det kritiska 

tänkandet. Vi måste lära våra ungdomar att livet är för viktigt för att bara låta sig underhållas.   

I Lars Brinks bok Gymnasiets litterära kanon. Urval och värderingar i läromedel 1910-

1945”, redovisas en ganska enhetlig syn på att det existerade en relativt fast kanon som 

motsvarade den tidens och den skolmiljöns krav på läsfärdigheter. Brink menar” att kanon, så 

som den framgår av gymnasiets läromedel mellan 1880 till 1965, var mycket enhetlig.
39

” 

Samma författare i ungefär samma omfattning förekom i alla läromedlen under perioden, även 

om man ibland läste dem på något olika sätt. Utvecklingen har sedan i slutet av 1900-talet gått 

mot en mer teoriinriktad kanon, en teorikanon.  

 

Debatten 

Då man talar om litteraturens värde i det livslånga lärandet mot utbildning och bildning kan 

man inte undvika att se tillbaka på debatterna om kanons vara eller icke vara i skolorna. 

Gunnar Tideström kan vara den som 1978 startade debatten om utvecklingen i skolan mot det 

obefintliga underlaget beträffande vad eleverna skulle läsa, med sin artikel” Litterära 
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klassiker- Kommer vi att ha några sådana år 2000?” Tideström såg en tendens att skolorna 

inte alls värnade om läsning av de klassiska verken. Han ansåg att en stor del av skulden för 

denna utveckling låg i lärarnas frihet när det bestämdes vad som skulle läsas.
40

Även 

retorikprofessor Kurt Johannesson kritiserade det svenska skolväsendet med motiveringen att 

de nya läroplanerna bryter den tidigare fungerande balansen i skönlitteraturen mellan tradition 

och förnyelse. Johannesson skriver:  

    Det känns oroväckande med en skola där litteraturundervisningen styrs av svaga, modebundna och ytterst  

    Diskutabla läroplaner.  Litteraturen är offentlig till sin grundkaraktär, lika offentlig som språket självt. För att  

    förstå och använda detta litteraturens språk måste man liksom inom matematiken behärska vissa kunskaper  

    och färdigheter.                                                                                                                              

    Om litteraturen skall bli en allmän egendom måste vi också få läroplaner som erkänner betydelsen av dessa  

    kunskaper. Då kan vi också använda oss av klassiker med viss tillförsikt att även andra förstår orden och  

    syntaxen i detta språk.
41  

 

Debattörernas budskap kan förmodas ha vunnit mark då Statens kulturråd 1985 startade 

utgivningen av serien Alla tiders klassiker. Det var statens kulturråd som valde ut titlar 

tillsammans med eleverna i grundskolans högstadium och gymnasium. 2006 blommade åter 

debatten upp, då folkpartisten Cecilia Wikström uttryckte en önskan om att en kanon 

innehållande de viktigaste verken inom svensk litteratur skulle tas fram. En sådan kanon 

skulle innehålla exempelvis Bellmans epistlar, Lagerlöfs Nils Holgersson, Mobergs 

emigrantepos, Tomas Tranströmers dikter eller delar ur Kerstin Ekmans skönlitterära 

produktion.Vinsten med en sådan litteraturkanon skulle, enligt Wikström vara att den skulle 

sända en klar signal om vikten av att ta del av det gemensamma språket och litteraturen. Den 

skulle också erbjuda en viktig vägledning för skolmyndigheter och kommuner att satsa på 

litteraturundervisning och kulturaktiviteter. Den som fått en inblick i litteraturen kan själv 

välja inriktning för fördjupning – eller utifrån eget ställningstagande en dag välja bort vidare 

läsning. Syftet med detta, menar Wikström skulle vara:  

    en tydlig signal om vikten att ta del av det gemensamma språket och litteraturen. De flesta svenskar lär sig 

    svenska språket, värderingar och sociala koder i hemmet, medan andra helt måste förlita sig på att få dessa 

    kunskaper i skolan. Den som inte får möjlighet att lära sig en god svenska kommer att ha starkt begränsade 

    förutsättningar att välja yrke och han eller hon kan också få svårigheter att delta i samhällslivet. 42  
 

Utan kunskaper i svenska är det hopplöst att söka arbete, kommunicera med myndigheter och 

ta del av viktig samhällsinformation. Det fanns en rättvisetanke bakom den traditionella 

bildningsskolan som prioriterade svenskan.  
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Reflektion över debatten 

Det tycks som om det existerar två extrema riktningar i debatten om kanons vara eller icke 

vara och synen på kulturarvet. Den ena riktningen består av dem som förespråkar läsning av 

klassiska verk med motiveringen att en sådan litteratur har både kunskaps- och 

bildningsfunktion, bildningspedagogik.  Den andra riktningen omfattar dem som vill ta bort 

kanonlistor och istället bestämma litteraturvalet efter elevernas sociala bakgrund och deras 

intressen, erfarenhetspedagogik.                                                                                                              

Den ena ”sidans” åsikter och ställningstagande behöver inte utesluta den andra ”sidans” 

åsikter. Jag tror på en skräddarsydd ”mix” av kvalitetslitteratur i skiftande genrer.               

Vad som anses ha höga litterära kvaliteter kan naturligtvis skifta från person till person.               

Om vi i en gymnasieklass skall väcka en slumrande läslust hos en rutinerad läsare krävs det 

naturligtvis annan litteratur än till en elev som inte klarar nionde klassens krav för svenska.              

 Att be en ovan elev läsa och analysera Dostojevskijs Brott och straff kan vara lika förödande 

för denne elevs fortsatta läsande i livet som att ge sig ut på en två mils löprunda med otränade 

elever. Som lärare med makt måste man vara varsam med elevernas vilja och lust till 

inlärning. Varför jag har valt att problematisera frågan om kanon är att jag är övertygad om att 

begreppet kanon kan användas till en utvecklad litteraturläsning hos eleverna. Konsten är att 

hitta rätt böcker som klarar av utmaningen att framkalla känslor av förståelse för en annan 

individs livssituation. Meningen med att finna likheter med våra egna liv som förminskar 

avstånden mellan oss människor, tror jag kan vara ett grundfundament i litteraturläsningen. 

Det allra bästa är naturligtvis, om en människa av kött och blod, kunde delge dig allt detta 

som böckerna kan, i berättelseform. Men, som jag tolkar Harold Bloom: böckerna får vara det 

näst bästa alternativet när vi söker svar på livsfrågor, kunskap eller underhållning. Samtidigt 

som litteraturen kan förmedla så mycket insikter och erfarenheter från olika tider, som ingen 

ensam individ kan göra.                                                                                                             

Under en reflektion över debatterna och forskningsresultaten som pekar på att svenska elevers 

läsförståelse blir allt sämre känns det extra viktigt att fördjupa sig i termer som bildning, 

utbildning, samarbete och läsförståelse och ställa sig frågan: Vilka utgör bildningsbärarna 

inom våra elevers generation? 
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Avslutande diskussion 

Ett litterärt hälsotänkande!                                                                                                                     

Under uppsatsens arbete har jag blivit mer och mer övertygad om att ett ökat 

bildningstänkande förenat med utbildningstänkandet i vår skola, som förhoppningsvis skall 

mynna ut i ett meningsfullt livslångt lärande, är den rätta vägen att gå.                                                                                                        

Personligen tror jag att vi måste kämpa för att höja värden som får uttryck i t.ex. den 

empatiska förmågan. Detta kan bara göras om du är smartare och tänker längre än t.ex.de 

marknadsekonomiska krafterna som för tillfället försöker att ta över våra etiska kompasser. 

Lyckas man med konststycket att redogöra för den girighet, tomhet och egoism som skapar 

fundamentet för skaparna av program som ”Big brother”,” Idol” etc. så tror jag att man har en 

chans att etablera ett nytt tänkande baserat på kunskap som medför ett rikare liv för alla 

människor. Kombinationen av bildning och kunskap bidrar till att du blir en upplyst och 

reflekterande individ som därmed har möjligheten till större moraliskt engagemang.                              

Som pedagog kan man inte älska alla elever (och kollegor) precis lika mycket men, man kan 

bestämma sig för att utveckla ett bekräftande och positivt förhållningssätt gentemot sina 

medmänniskor. 

Genom att förena en kunnig vägledning i böckernas värld med ett bildningstänkande är jag 

övertygad om att vi kan få ett gott och innehållsrikt liv i samspel med andra människor.            

Jag tror att en ungdomskanon som fungerar skulle kunna komma till stor användning i 

läraryrket. Jag tycker mig ha märkt ett ökande motstånd mot att läsa böcker bland elever ute 

på gymnasieskolorna och jag tror att en djupdykning i litteraturens breda utbud kan gynna 

både mig som lärare och mina framtida elever. Ett återupprättande av boken i traditionellt 

pappersformat vore önskvärt. Hur detta skall ske rent praktiskt är en knepig fråga som tål att 

undersökas. Min förhoppning är att vi alla kan lära oss viktiga saker om oss själva och 

omvärlden genom att göra som den ökande skaran av människor som genom historien har läst 

böckerna i det som kallas kanon. På frågan om litteraturundervisningen kan bidra till att 

uppfylla den bildande uppgiften i skolan, har jag, under arbetets gång, blivit övertygad om att 

en väg att gå, är att utgå från de demokratiska värdegrunderna och tillsammans med eleverna 

sträva efter att göra kvalitetslitteraturen mer tillgänglig.                                                              

Min tanke har varit att man kan få ett slags karta över vilka vägar man kan välja i 

bokdjungeln. En intention som jag har burit med mig under hela arbetet är att försöka att 

avdramatisera de kanoniserade författarna och ta ner de och göra dem till allas ”egendom”. 

Det känns aktuellare än någonsin, nu när böckernas status och värde ofta rationaliseras bort 
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till förmån för egoismens krafter i samhället och riskkapitalbolagens vinst. Debatterna om 

kanons vara eller icke vara, skolbibliotekens värde och värdet av bildning har varit heta och 

debattörerna har intagit olika sidor. Det har pågått och pågår i allra högsta grad ett slags 

”krig” om dessa värdeladdade begrepp. Det som upptäcktes redan 400 f.Kr., att kunskap ger 

makt till att leva ett bra liv gäller i allra högsta grad nu. Därför är det viktigt att ha ett 

självständigt förhållningssätt gentemot litteraturen och bildningen ute på skolorna. 

Personligen tilltalas jag av den humanistiska tanken att vi tillsammans värnar om att ge oss 

själva och våra medmänniskor kunskap och kraft att själva ta ansvar för våra liv. Men för att 

detta skall fungera även i praktiken, tror jag, att man som lärare måste förhålla sig som att 

man är på en gemensam resa med eleverna. Där vi alla ansvarar för att ”gå i hamn”. Med den 

viktiga skillnaden - att läraren är den som styr skeppet. Alla vill vi innerst inne leva ett bra liv 

och naturligtvis varierar åsikterna angående vad som är bra och viktigt i ett liv. Men, det kan 

vi nog enas om, att etablera en bra relation med oss själva, där vi är starka nog att inte behöva 

lägga vår kraft och energi på att upprätthålla ett försvar mot omvärlden, utan istället 

tillsammans strävar efter utveckling och glädje i tillvaron, kan tjäna som en vägvisare för oss.                                                                                                                                      

Min slutsats är att vi alla kan ta del av det bästa från alla ”delarna” i vår tillvaro och sträva 

efter att uppnå en harmonisk balans, med hjälp av litteraturen, i arbetet för utbildning och 

bildning. Jag vill avsluta uppsatsen med ett hoppfullt begrepp som ligger i tiden, jag har 

nämligen en stor förhoppning om att alla vi människor kan uppleva tillvaron som ”så mycket 

bättre.”      

 

 

”om du vill ha din frihet kvar 

Låt ingen tämja dej 

Låt ingen tvinga dej” 

Utdrag ur Ulf Lundells låt: ”Sanna”, Åre 1983. 
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Tack 

 

Sist, men inte minst, vill jag rikta ett stort tack till min handledare, Michael Gustavsson.                                   

Michael har varit en ovärderlig hjälp under uppsatsens arbete med sina goda råd och all sin 

kunskap, som han tålmodigt delat med sig av. 
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