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6YHQVN�WLWHO� Bildning och skönlitteratur i folkhögskolan

(QJHOVN�WLWHO Liberal education and fiction in the Swedish ”folkhögskola”
(adult education college)

)|UIDWWDUH Lena Josefsson

+DQGOHGDUH Skans Kersti Nilsson, kollegium 3

$EVWUDFW The purpose of this thesis is to evaluate the present
importance of liberal education in the Swedish ”folkhög-
skola” by studying its expressions in the teaching of
literature and fiction. I have interviewed teachers at four
different schools about their opinions of liberal education,
literature and cultural heritage, means of instruction, and
influence of their students.

Liberal education in this thesis is considerd as a process.
Starting from our own expericences we meet something
strange to us and while absorbing this in our experiences we
change. But its purpose also is to convey the canon of
Western literature. My intention is to study the emphasis of
these two poles at the various schools.

My conclusion is that the concept ”liberal education” or the
Swedish word ”bildning” is still vividly present in the
pracital daily teaching at the various schools.

1\FNHORUG Bildning, folkbildning, folkhögskola, skönlitteratur,
kulturarv, kanon, läsning.
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�� ,QOHGQLQJ

��� %DNJUXQG

Mitt eget intresse för läsning och skönlitteratur och min nyfikenhet på hur andra
människor betraktar samma sak är det som i första hand bestämt mitt val av
uppsatsämne. Hösten 1999 fick jag höra att Leif Alsheimer vid Internationella
Handelshögskolan i Jönköping ville ”bilda” sin studenter och därför startat ett
experiment med obligatorisk läsning av skönlitteratur på vissa av sina kurser. Av
tidigare så kallade ”larmrapporter” visste jag att läsningen av skönlitteratur minskat
under 1990-talet framför allt bland män anslutna till LO. (Kulturbarometern 1997,
Kultur, klass och kön 1997)

Det var ordet ”bilda” som fick mig att reagera. Det ledde mina tankar till framför allt
folkbildningens framväxt för ungefär hundra år sedan. Då var det folkhögskolor,
studiecirklar och folkbibliotek som skulle sprida bildningen till folket, dvs. till alla.
Därför kändes det orättvist om bildning och skönlitteratur nu skulle bli förbehållen
studenter på en högstatusutbildning som redan var privilegierade när det gällde framtida
yrkesliv. Jag har själv aldrig studerat på folkhögskola men började fundera på dels vad
”bildning”  betyder idag dels om man på folkhögskolorna fortfarande tycker att bildning
är viktigt. Samtidigt ville jag veta hur man ser på läsning och skönlitteratur.

Genom att jag lägger tonvikt på  bildningsbegreppet tangerar uppsatsen ämnet
idéhistoria och en undersökning av skönlitteraturens ställning skulle kunna ta upp
huvudsakligen pedagogiska aspekter. Men en utgångspunkt för min undersökning är
som jag redan varit inne på läsningens betydelse, den nytta man kan ha av skön-
litteraturen i olika sammanhang i livet och människors möte med litteraturen. Här spelar
ju biblioteken den allra största rollen både för att väcka intresse för och förmedla
skönlitteratur. Sett ur den synvinkeln är det naturligt för mig att min uppsats ryms inom
ämnet Biblioteks- och Informationsvetenskap. Under den tid jag studerat på Biblioteks-
högskolan har ”Människans förhållande till bibliotek” ingått som ett ganska stort
moment i detta ämne och perspektivet har lagts lika mycket på människan som på
biblioteket. Men även om man utgår från biblioteksperspektivet är det människornas
behov som står i centrum. Människors behov av skönlitteratur är en grundläggande idé
bakom resonemanget i min uppsats både bland de teoretiker jag redovisar i avsnitt 4 och
i undersökningen på de utvalda folkhögskolorna. Ur ett historiskt perspektiv är steget
också kort mellan folkbibliotek och folkhögskola och dess folkbildningsambitioner.
Som definitionen av begreppet folkbildning i avsnitt 3.2 visar ingår folkbiblioteken och
folkhögskolorna som två av folkbildningens fyra grenar.

��� 6\IWH�RFK�IUnJHVWlOOQLQJDU

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur personalen på några folkhögskolor tolkar
begreppet bildning idag och vilken ställning begreppet har. För att se hur bildnings-
synen manifesterar sig i praktiken väljer jag att koncentrera mig på undervisningen i
skönlitteratur. Den huvudfråga jag vill ha svar på är:

Vilken ställning har bildningsbegreppet, med särskild tonvikt på skönlitteraturen, inom
några folkhögskolor idag?
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Denna fråga anser jag kan brytas ner i följande mera konkreta frågeställningar:

* hur uppfattar lärarna bildningsbegreppet?
* vad betyder skönlitteraturen för dem personligen och vad anser de att den kan
    betyda för eleverna?
* vilken är deras målsättning med undervisningen i skönlitteratur?
* hur ser de på urval av litteratur, kulturarv och kanon?
* hur påverkas eleverna av undervisningen i litteratur enligt lärarnas uppfattning?

��� 3HUVSHNWLY

Bildning brukar delas in i två delar; dels själva processen att bilda sig och dels det
innehåll eller mål som processen ska leda till. Innehållet kan i sin allra vidaste
bemärkelse beskrivas som mänsklighetens samlade erfarenheter vilka somliga kallar
kulturarv medan andra menar att kulturarvet är ett snävare begrepp. Vad som ingår i
kulturarvet eller kulturarven och vem som avgör det är således kontroversiellt. (Avsnitt
4.1 och 4.4.1)

Bernt Gustavsson beskriver processen som en ”bildningsresa” som innebär att vi utifrån
våra erfarenheter och bekanta vardagsvärld möter det okända och främmande som vi
tillägnar oss och omvandlar till vår personliga kunskap samtidigt som vi förändras som
människor. Oavsett avgränsning ingår skönlitteraturen som en väsentlig del i kulturarvet
och därmed i bildningens mål. (4.1 och 4.4.1) Men liksom Martha C. Nussbaum menar
jag att skönlitteraturen kan jämställas med andra erfarenheter vi får i livet och att den
därför också kan vara det okända vi möter i processen. (4.4.3) Då är den enligt min
uppfattning både en del i processen och syftet med bildningen. Eftersom skönlittera-
turen följaktligen har stor betydelse för bildningsbegreppet anser jag att ett sätt att ta
reda på hur folkhögskolans bildningssyn manifesterar sig i praktiken är att undersöka
hur litteraturundervisningen går till på olika skolor.

Jag vill dels försöka fånga synen på processen kontra målet och undersöka om det är så
att den ena eller andra sidan helt dominerar eller om de existerar i samverkan. Dels vill
jag försöka frilägga de olika delarna i bildningsprocessen eller ”bildningsresan” och
studera hur de framträder i litteraturundervisningen. Jag vill studera kopplingen till
elevernas erfarenheter och vardagsvärld genom att se hur undervisningen går till och hur
litteraturen väljs ut; mötet med och införlivandet av det okända genom att undersöka
elevernas möte med texterna och hur de läses och förankras. Slutligen vill jag se om
förändringen som ett resultat av bildningsprocessen kan studeras utifrån målsättningen
med undervisningen och hur eleverna påverkas. Exempel på en sådan förändring kan
vara utvecklingen till klokare människor med bättre omdöme. Att vi genom skönlittera-
turen kan få viktig hjälp och vägledning för att nå dit är något som Martha C. Nussbaum
starkt betonar. (4.4.3)

��� 0HWRG

Eftersom syftet med min undersökning är att få en nyanserad tolkning av begreppet
bildning och en fördjupad förståelse av vad det kan innehålla och hur det kan användas
idag fastnade jag för en kvalitativ metod. Jag ville hellre försöka få en mer djupgående
kännedom om några få människors uppfattning än en generell syn. Av de kvalitativa
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metoder som finns valde jag den kvalitativa intervjun eftersom det är människors
uttalade tankar och åsikter som jag är intresserad av och jag ville ha möjlighet att ställa
följdfrågor och nysta vidare på de uppslag jag fick.

”Vilken information som blir central i undersökningen är därmed mycket beroende på
informationskällan. Informationen samlas in under former som ligger så nära vanliga
och vardagliga samtal som möjligt. Informationskällan ska ha stor frihet att utforma sina
egna uppfattningar.” (Holme/Solvang 1997, s 82) Det var viktigt för mig att den
kvalitativa intervjun gav möjlighet till flexibilitet och att undersökningen kunde ses som
en process som tillät förändringar under uppläggningens gång. Jag ville kunna dra nytta
av de erfarenheter jag fick under tiden jag höll på och kunna anpassa mina frågor efter
det. Jag ville försöka vara öppen för olika vinklingar och undvika att styra de personer
jag träffade.

En sådan uppläggning ger trovärdig information men det blir inte möjligt att vidga
tolkningen till att gälla t.ex. andra folkhögskolor eller att jämföra de skolor som ingår i
undersökningen med varandra på annat sätt än genom de utsagor som intervju-
personerna gör och som gäller enbart dessa personer. Urvalet av intervjupersoner till en
kvalitativ intervju behöver därför inte vara representativt för en uppfattning men de bör
ändå väljas ut efter vissa medvetet formulerade kriterier för att man ska få fram och en
så stor variationsbredd som möjligt. (ibid, s 101) Anledningen till att jag valde att
intervjua Leif Alsheimer var att jag ville få bättre kunskap om hans läsprojekt som är
särskilt intressant därför att han motiverar ökad läsning av skönlitteratur med att han vill
bilda sina studenter. Bernt Gustavsson ville jag intervjua därför att han passar så perfekt
för syftet med min undersökning. Han har både en ingående kännedom om folkhög-
skolan och är djupt förtrogen med begreppen bildning, folkbildning och kunskap. I båda
fallen var det egenarten och det unika hos intervjupersonerna som var mitt urvals-
kriterium.

När det gäller valet av folkhögskolor sökte jag såväl det traditionella och typiska som
variationsbredden och mångfalden. De kriterier jag utgick från var skolans angivna
inriktning eller profil och skolans huvudman. Jag beskriver urvalet mera ingående under
rubriken ”1.4.1 Arbetssätt” där jag redogör för den del av undersökningen som avser
folkhögskolorna. På de utvalda skolorna var utgångspunkten att intervjua lärare som
undervisar i svenska på den allmänna kursen eftersom jag utgick ifrån att de besitter den
bästa kunskapen för min undersökning. I andra hand kunde jag tänka mig att tala med
studierektorerna. Min avsikt var att låta intervjuerna uteslutande handla om
undervisningen på allmänna kurser och inte på skrivarkurser eller estetiska utbildningar
som man från början kan förutsätta har ett stort inslag av skönlitteratur. På en av de
intervjuade lärarnas förslag kom jag också att göra en öppen observation dvs. en
undersökning där deltagarna visste om och i förväg hade accepterat att jag observerade
dem och skulle skriva ner mina intryck (ibid, s 111). Även observationen beskrivs  i
avsnittet ”Arbetssätt”.

Som tidigare nämnts påminner den kvalitativa intervjun om det vardagliga samtalet.
Den ska inte styras av några standardiserade frågeformulär utan de intervjuade
personerna bör få bestämma utvecklingen av samtalet. (ibid, 101) Trots detta skickade
jag intervjufrågorna (bilaga 1 och 2) till Alsheimer och Gustavsson före intervju-
tillfällena eftersom jag ansåg risken för styrning från min sida ganska minimal med
hänsyn till deras erfarenhet och kunskap. Frågorna till Alsheimer rörde hans läsprojekt i
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Jönköping men också relationen mellan kunskap och bildning och hans syn på
kulturtradition och kanon. Till Gustavsson var frågorna knutna till de böcker han skrivit
och handlade om folkbildning, bildning och kunskap men också om skönlitteraturens
ställning, betydelse och funktion. För att inte alldeles paralyseras av minnesluckor
använde jag som stöd vid intervjuerna på folkhögskolorna en intervjumanual som tog
upp de frågor jag ville ha svar på (bilaga 3). Hur denna användes återkommer jag till i
avsnittet ”Arbetssätt”.

Med tanke på ämnet för min uppsats kan det vara intressant att nämna att Kvale
uppfattar intervjuaren som ”en UHVHQlU�på väg mot en berättelse som ska förtäljas vid
hemkomsten” och dessutom påpekar att de förvandlingar resenären genomgår under
resan kan uttryckas i ”det tyska begreppet %LOGXQJVUHLVH – en resa för att bilda sig”.
(Kvale 1997, s 12) Det var min förhoppning att mina intervjuer skulle utveckla sig på
det sättet.

����� $UEHWVVlWW

Jag fann att intervjuundersökningar på fyra folkhögskolor kunde vara lämpligt inom
ramen för en magisteruppsats. För att få en så bred belysning som möjligt av litteratur-
undervisningen var min utgångspunkt att välja skolor med olika huvudmän och olika
inriktningar eftersom jag antog att dessa faktorer skulle avspegla sig i synsätt och
undervisning. Ett annat antagande som jag gjorde var att just olikheterna skulle medföra
att jag fick tillgång till ett rikare material med flera nyanser och olika vinklingar. Med
hjälp av broschyrerna )RONK|JVNRORU���������� och )RONK|JVNRORU����������
konstaterade jag att det finns 147 folkhögskolor i Sverige. Den största andelen drivs av
fria stiftelser där folkrörelser ofta ingår, omkring 40 drivs direkt av någon folkrörelse
och de olika landstingen är huvudmän för 47 skolor. Så många som 34 skolor har en
kristen inriktning och drivs av svenska kyrkan eller något annat samfund antingen direkt
eller i form av en stiftelse. Det gjorde att jag bestämde mig för att ta med en kristen
folkhögskola i undersökningen. Arbetarrörelsens olika organisationer driver idag bara
13 skolor men den långa traditionen inom folkbildningen gjorde att jag ville ha med en
av deras skolor. De ytterligare överväganden som jag gjorde innan jag bestämde mig för
de enskilda skolorna har jag svårt att beskriva utan att avslöja vilka skolorna är. Urvalet
av dessa två skolor gjordes således utifrån vad jag ansåg kunde vara typiskt medan jag
när det gäller de två övriga utgick från det individuella och kanske annorlunda jämfört
med andra skolor. Jag valde en skola därför att jag hört att den hade en inriktning på
litteratur medan jag valde den fjärde skolan därför att den hade en helt annorlunda
profil; nämligen mot idrott. Av dessa säger sig arbetarrörelsens folkhögskola ha ett
aktivt engagemang i samhällsdebatten med kulturen som stark profil. Den kristna
folkhögskolan tar i sin presentation upp den kristna livssynen och en kulturell och
allmänbildande studiemiljö. Den enligt mitt antagande litteraturinriktade skolan
kännetecknas av en nordisk prägel och den idrottsinriktade är profilerad mot idrott,
friluftsliv och friskvård. (Folkhögskolor 2000/2001 2000 och 2001/2002 2001).

Sedan jag �valt ut de fyra folkhögskolorna fick jag genom skolornas receptioner fram
namnet på ämnesansvarig lärare i svenska. Vid en skola var man lite tveksam till vem
som var ansvarig och jag fick i stället namnet på skolans studierektor. Jag skrev brev
ställda till dessa personer där jag bad om en bandad intervju med någon lärare som
undervisade i svenska på den allmänna kursen. Efter en vecka försökte jag få telefon-
kontakt med dem jag skrivit till och lyckades så småningom. Samtliga lovade ställa upp
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på en intervju eller ordna så att jag fick kontakt med en annan lärare på skolan. Jag
besökte de fyra olika skolorna mellan den 26 mars och 10 maj 2001 och utförde
intervjuer med fem lärare och två studierektorer varav två lärare på arbetarrörelsens
folkhögskola och studierektorerna på arbetarrörelsens och den kristna folkhögskolan.
Samtliga intervjuer utom en bandades. En lärare ville helst inte bli inspelad på band och
jag stenograferade då i stället ner det väsentliga under samtalets gång.

Jag skickade inte ut några intervjufrågor i förväg men jag hade skrivit ned ett antal
frågor som stöd för mig själv. Dessa var grupperade under huvudpunkterna
”Undervisning”, ”Målsättning”, ”Bildning-folkbildning” och ”Eleverna” (bilaga 3). Vid
det första tillfället kom intervjupersonen att själv läsa frågorna. Även om det
naturligtvis bidrog till en oavsiktlig styrning tyckte jag att även frågorna i sig var
styrande. Vid de följande intervjuerna lät jag därför intervjupersonerna i första hand
berätta om det de själva ansåg var viktigast samtidigt som jag kompletterade med en del
frågor.

Detta tillvägagångssätt visade sig vara ganska ohanterligt vid genomgång och
redovisning av resultatet. Jag har skrivit ut samtliga intervjuer ord för ord och inte i
sammandrag. På grund av att intervjupersonerna fick tala så fritt och hoppade mellan
olika områden har jag gjort en ny utskrift där jag grupperade utsagorna under olika
rubriker. Utifrån detta material valde jag sedan att redovisa intervjupersonernas
uppgifter under rubrikerna ”Undervisning”, ”Bildningssyn”, ”Skönlitteratur, kulturarv
och litterär kanon”, ”Målsättning och lärarens uppgift” samt ”Elevernas upplevelser ur
lärarnas perspektiv”. Dessa rubriker har sedan modifierats något beroende på var
tonvikten i samtalet på den enskilda skolan kom att ligga.

Min ursprungliga avsikt var att presentera skolorna med namn men att de enskilda
lärarna och studierektorerna skulle vara anonyma. Så lade jag också fram under-
sökningen för mina intervjupersoner och de flesta utbrast då spontant att jag gärna fick
namnge både dem och skolan. När jag började bearbeta materialet insåg jag att de
intervjuade personerna skulle bli lätt identifierbara eftersom de var så få med samma
position på respektive skola. Jag försökte då behålla namnen på skolorna men redovisa
personernas åsikter utan koppling till någon skola. Resultatet blev otydligt och svårläst
och den metod jag nu valt är att inte namnge skolorna men att redovisa dem separat och
behålla deras inriktning. Arbetarrörelsens folkhögskola kallas i fortsättningen
folkhögskola A, den kristna skola B, den förmodat litteraturinriktade skola C och den
idrottsinriktade skola D.

Intervjupersonerna kom själva med vissa förslag och vid den kristna folkhögskolan var
jag närvarande vid två lektioner på två olika nivåer av allmän kurs. Det innebär att jag
förutom intervjuerna med lärare och studierektor även gjorde en observation på denna
skola. Det rörde sig om en öppen observation där jag lyssnade och iakttog men i övrigt
förhöll mig passiv. Den skedde som nämnts på lärarens förslag och hon hade informerat
eleverna i förväg om att jag skulle komma. Troligen är man ganska vana vid studie-
besök av olika slag på folkhögskolorna. Jag utgår därför från att man inte påverkades av
min närvaro utan att jag sett och hört två autentiska lektioner.

Mitt syfte med undersökningen är att försöka inhämta så många olika synpunkter,
uppslag och infallsvinklar som möjligt. Vid en kvalitativ intervju har det som tidigare
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nämnts inte någon betydelse att intervjuerna utformas något olika. Jag ser det därför
som en fördel att jag fått synpunkter även från två studierektorer.

�� 7LGLJDUH�IRUVNQLQJ�RFK�OLWWHUDWXUJHQRPJnQJ

��� %DNJUXQG

Hösten 1999 hade jag en kollega som började studera internationell ekonomi vid
Högskolan i Jönköping. Redan efter någon månad berättade hon för mig om alla böcker
hon var tvungen att läsa vid sidan av kurslitteraturen. Det uttalade syftet som det
förmedlats till studenterna var att de skulle bli mera ”bildade”. Sedan läste jag mera om
Alsheimers projekt i tidningarna och just bildningssyftet gjorde att jag tyckte det var
mycket intressant.

Jag började söka efter lämplig litteratur i Libris och har naturligtvis sedan flera gånger
under uppsatsskrivningens gång orienterat mig om utgivningen med hjälp av sökorden
bildning och folkbildning med olika sammansättningar. Jag har också utgått från
Gunnar Sundgrens kunskapsöversikt om folkbildningsforskning. I båda fallen blev
Bernt Gustavsson snabbt ett viktigt namn. Han är representerad med flera böcker som
kommit under 1990-talet och när jag började läsa dem blev hans bildningsuppfattning så
småningom den aspekt som jag ville arbeta vidare med. Jämsides läste jag Martha C.
Nussbaums redogörelse och motivering för studiet av skönlitteratur i olika kurser vid
amerikanska universitet i &XOWLYDWLQJ�+XPDQLW\. När jag hösten 2000 läste Gustavssons
senaste bok .XQVNDSVILORVRIL fann jag att han åberopade och diskuterade Nussbaum
kopplat till kunskapsbegreppet IURQHVLV�(klokhet, gott omdöme, se avsnitt 4.3).  Mot
denna bakgrund ville jag undersöka bildningens ställning och innebörd och även
försöka belysa om Nussbaums tankar om skönlitteraturen som en källa till personlig
utveckling, klokhet och omdöme kunde iakttas i undervisningen.

Allra först vill jag emellertid ge en kort presentation av Bernt Gustavsson, Leif
Alsheimer och Martha C. Nussbaum och deras skrivande.

��� %HUQW�*XVWDYVVRQ

Bernt Gustavsson�är idéhistoriker och har skrivit flera böcker om bildning, folkbildning
och kunskap. Han har lång erfarenhet av folkhögskolans verksamhet både genom egna
studier och som lärare under många år. Han har också arbetat med vuxenutbildning och
folkbildning i Sydafrika och Latinamerika. Idag är han lektor vid pedagogiska
institutionen vid Linköpings universitet där han bl.a.  undervisat på folkhögskollärar-
linjen. Han anlitas ofta som föreläsare av folkhögskolor och studieförbund och har
besökt merparten av landets skolor. Folkhögskolan, som han kallat  ”min känslomässiga
hemvist och min vardag”, upptar en central plats i hans liv. (Gustavsson 1991, s 6).

I�%LOGQLQJHQV�YlJ���WUH�ELOGQLQJVLGHDO�L�VYHQVN�DUEHWDUU|UHOVH���������� som kom ut
1991 och är Gustavssons doktorsavhandling vid idéhistoriska institutionen i Göteborg
identifierar han tre olika bildningsideal i den svenska folkbildningen historia och
beskriver hur de utvecklats ur olika europeiska idéhistoriska traditioner men också hur
de kan personifieras av tre kända svenska bildningsföreträdare.
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Sålunda har medborgarbildningsidealet sina rötter i 1700-talets upplysning och den
franska revolutionen och en tydlig representant i Rickard Sandler. Sandler var starkt
påverkad av folkhögskoletraditionen som son till skaparen av Hola folkhögskola i
Ådalen (den första folkhögskolan där även arbetare hade tillträde) och som lärare vid
Hola och Brunnsvik under en period. Detta ideal har ett klart mål och Sandlers syfte var
att ge alla medborgare möjlighet till utbildning så att de kunde delta aktivt i diskussioner
och beslut i ett demokratiskt samhälle. För detta behövdes i första hand kunskaper i
samhälls- och naturvetenskap. Nyttan betonades och kunskapssynen var instrumentell.

Det andra bildningsidealet som Gustavsson kallar självbildningsidealet företräds av
Oscar Olsson, ”studiecirkelns fader”, riksdagsman och skolreformator, men Gustavsson
nämner också Hans Larsson och Ellen Key som idégivare och beskriver inflytande bl.a.
från Rousseau och Kant. För Olsson var det väsentligt att deltagarna i studiecirklarna
själva aktivt sökte den kunskap de behövde med utgångspunkt från sina egna erfaren-
heter och sina vardagsvillkor. Därför var kunskapsinnehållet aldrig fastställt i förväg
och det som betonades var inte målet för bildningen utan den fria oändliga processen.
Olsson såg bildningen som ett värde i sig för människan men insåg också behovet av
nyttiga kunskaper för ett jämlikt deltagande i samhället. Folkhögskola och studie-
förbund var de institutioner som skulle förverkliga dessa båda bildningsideal.

Nyhumanismens personlighetsbildande ideal hade däremot sin plats inom den högre
utbildningen och bygger som framgår av namnet på den nyhumanistiska rörelse som
framträdde i slutet av 1700-talet. Gustavsson låter denna bildningssyn personifieras av
Arthur Engberg som var redaktör för $UEHWHW och 6RFLDOGHPRNUDWHQ�innan han blev
ecklesiastikminister. För honom begränsades bildningens innehåll till den vedertagna
klassiska kulturen och han såg den klassiska grekiska kulturen som den ideala.

1992 kom studiehäftet )RONELOGQLQJHQV�LGpKLVWRULD där Gustavsson återknyter till
idéerna i %LOGQLQJHQV�YlJ men i betydligt förkortad form. Han har vidare bidragit med
artikeln ”Att tänka om folkbildningsidén” i 2P�IRONELOGQLQJHQV�LQQHE|UGHU�1995
redigerad av Bosse Bergstedt och Staffan Larsson samt med ett antal artiklar i olika
tidskrifter. De böcker som varit allra intressantast för min del är emellertid %LOGQLQJ�L
YnU�WLG från 1996 och .XQVNDSVILORVRIL som kom ut 2000.

I %LOGQLQJ�L�YnU�WLG med underrubriken ”Om bildningens möjligheter och villkor i det
moderna samhället” diskuterar Gustavsson vad bildning kan innebära i dagens mång-
kulturella samhälle sett utifrån det hermeneutiska perspektiv som ligger till grund för
hans egen bildningsdefinition. Här tar han upp och förklarar  ”bildningsresan” som
metafor för bildning vilket jag använder mig av liksom hans syn på det kulturella arvets
betydelse. Över huvud taget skärskådar han i denna bok bildningens innebörd ur olika
synvinklar historiskt och i nutid.

I .XQVNDSVILORVRIL��7UH�NXQVNDSVIRUPHU�L�KLVWRULVN�EHO\VQLQJ är hans syfte att ge en
översikt över hur kunskap i olika former har betraktats och hur de används idag. Hans
uppfattning är att kunskapen är mångtydig, komplex och svårfångad men att den idag i
mediala och politiska framställningar behandlas ytligt och oövertänkt. Kunskapen
reduceras i dessa sammanhang till information eller till en produktionsfaktor jämförbar
med andra varor på marknaden och utan något egenvärde. Gustavsson däremot anser att
kunskap till skillnad mot information bärs av människor. Den är något personligt som vi
inhämtar och införlivar med oss själva i en process som ständigt pågår för att vi ska få
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större överblick, förståelse av sammanhang och djupare insikter. I den meningen är
kunskapen subjektiv men den kan också vara objektiv, något fristående från oss själva
som finns i uppslagsböcker och läroböcker. Ett sätt är att se den som både subjektiv och
objektiv genom att kunskapsprocessen utgår från tidigare förståelse av olika samman-
hang, öppnar intresset för det nya och främmande som tolkas och förstås personligt. Ett
sådant synsätt står enligt Gustavsson nära en humanistisk bildningstradition. För att
lättare kunna strukturera mångfalden utgår han från Aristoteles indelning av kunskapen
i 'HQ�QLFKRPDNLVND�HWLNHQ�i vetande, kunnighet och klokhet. Vetande eller teoretisk-
vetenskaplig kunskap (episteme) innebär att förstå hur världen är uppbyggd och utgår
från vad vi tror eller håller för sant enligt platonska kriterier som fortfarande gäller.
Kunnighet eller praktisk-produktiv kunskap (techne) betyder att tillverka, skapa och
producera. Den utgår från kunskap i handling, att ha en färdighet eller helt enkelt det vi
gör med våra händer. Dessa två kunskaper har setts som skilda från varandra och den
teoretiska har betraktats som överordnad den praktiska under hela den västerländska
kulturen men Gustavsson menar att det är ett alltför smalt synsätt. Klokheten som han
också kallar praktisk klokhet (fronesis) betyder att utveckla ett gott omdöme, att verka
som demokratiska medborgare och att sträva efter att göra det bättre för människor.
Dessa tre kunskapsformer är inte strikt avgränsade och i boken försöker han se
sambandet mellan dem.

I samband med diskussionen om begreppen bildning och kunskap återkommer jag till
Gustavssons synpunkter i de båda sistnämnda böckerna.

��� /HLI�$OVKHLPHU

Leif Alsheimer är universitetslektor i rättskunskap vid Internationella Handelshögskolan
i Jönköping och har bidragit med artikeln ”Bildad, utbildad, obildad? Om utbildnings-
väsendets ansvar” i antologin 'HQ�VN|QD�VN|QOLWWHUDWXUHQ�±�L�RFK�XWDQI|U�ELEOLRWHNHW.
Han medarbetar regelbundet i Svenska Dagbladet och blev uppmärksammad på grund
av en understreckare hösten 1999 med en recension av en bok av Katherine Bernhardi
Trow (+DELWV�RI�0LQG�,�där hon�redogör för sin utvärdering av ett amerikanskt
bildningsprogram vid Berkeley University under 1960-talet. Han ger en mycket positiv
beskrivning av programmet samtidigt som han är starkt kritisk till ”dagens urlakade,
högre utbildningsväsende” och ”’hitta-på-nätet’-attityd – och den därmed samman-
hängande vanföreställningen att kunskap och information är samma sak”. (Svenska
Dagbladet 1999-09-28) Han slutar med att föreslå införandet av bildningskurser
parallellt med de ordinarie studierna vid svenska universitet och högskolor. Faktum är
att det redan då på hans initiativ pågick (och fortfarande pågår) en core curriculum-kurs1

inom ramen för det affärsrättsliga programmet i Jönköping där studenterna under sina
åtta terminer måste läsa 120 skönlitterära eller populärvetenskapliga verk utöver
ordinarie kurslitteratur. Kursen presenteras i avsnitt 4.4.5.

                                                
1 Av engelskans FRUH ’kärna’ och FXUULFXOXP ’studiekurs’. Avser antingen de kärnämnen ”som alla elever
anses böra läsa eller det lärostoff, hämtat från olika ämnesområden, som anses relevant för alla, t.ex.
teknisk och social information”. Förekommer framför allt inom amerikanskt utbildningsväsen och vid
t.ex. Harvard innebär core curriculum att alla studerande under minst ett läsår tar kurser i litteratur och
konst, naturvetenskap, historia, social analys, främmande kulturer och världsåskådningsfrågor.
(Nationalencyklopedin fjärde bandet 1990, s 238-239)
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��� 0DUWKD�&��1XVVEDXP

Martha C. Nussbaum är professor i filosofi, klassisk filologi och komparativ litteratur-
vetenskap vid Brown University i USA. Hon har skrivit flera böcker men så vitt jag kan
förstå finns det bara ett verk av henne på svenska. Det är .lQVODQV�VNlUSD�WDQNHQV
LQOHYHOVH���(VVlHU�RP�HWLN�RFK�SROLWLN 1995 i urval och översättning av Zagorka Zivkovic
som också skrivit inledningen. Samlingen består av fyra essäer varav två berör hur
skönlitteraturen kan användas för att konkretisera en filosofisk diskussion och som
vägledning i komplicerade valsituationer. Den första ”Vana, passion och reflektion i den
aristoteliska traditionen” var ursprungligen publicerad i 7KH�7LPHV�/LWHUDU\�6XSSOHPHQW
1992. Där argumenterar hon för en antik dygdetik som hon anser möjlig att tillämpa
även idag. Den betonar känslornas roll och tar hänsyn till att livet innebär val mellan en
mängd motstridiga men lika viktiga mål. ”Urskillningen2 i förnimmelsen – om privat
och offentlig rationalitet” är hämtad från /RYH¶V�.QRZOHGJH��(VVD\V�RQ�3KLORVRSK\�DQG
/LWHUDWXUH 1990. Här vidareutvecklar hon idéerna om det aristoteliska valet samtidigt
som hon utgår från Aristoteles begrepp fronesis, vilket hon kallar ”practical reasoning”
och Zivkovic översätter med praktisk vishet (jämfört med praktisk klokhet som
Gustavsson använder i .XQVNDSVILORVRIL).

Hon börjar med att utifrån Aristoteles ställa frågan om den praktiska visheten är
detsamma som vetenskaplig förståelse (episteme) och menar att Aristoteles skulle svarat
nej. Som skäl återger hon tre argument. Det första är Aristoteles angrepp mot
uppfattningen att alla värdefulla ting är jämförbara. I stället innehåller varje alternativ i
en valsituation något specifikt värde som dels gör det ojämförtbart dels gör det omistligt
om målet är det goda livet. Den som försakar ett genuint värde handlar bristfälligt. För
den offentliga rationaliteten innebär detta enligt Nussbaum att de politiker som ställs
inför oundvikliga motbjudande moraliska val öppet måste erkänna att de våldför sig på
ett mänskligt värde. Det gjorde inte Agamemnon när han tvingades välja mellan att
offra sin dotter Ifigenia eller hela sin armé. (Nussbaum 1995, s 39-ff)

Det andra skälet är Aristoteles argument för de enskilda omdömenas företräde framför
de universella. Personer som besitter praktisk vishet möter nya situationer med
lyhördhet, fantasi och flexibilitet vilket lär dem att göra ”det rätta i det rätta ögon-
blicket”. (ibid, s 68). Den praktiska visheten är ingen systematisk eller allmängiltig
vetenskap utan den handlar om de yttersta enskildheterna som enbart kan förstås med
hjälp av erfarenheten och den konkreta situationen. Hon betonar den konkreta
erfarenhetens roll för det praktiska valet men jämställer berättelser med erfarenhet.
”Bland berättelser om sätt att förhålla sig är litterära, biografiska och historiska verk de
sannaste och mest informativa;” (ibid, s 73).

Det tredje skälet är Aristoteles försvar för känslan och fantasin som väsentliga för det
rationella valet. Den verkligt goda människan inte bara handlar väl utan gör det i rätt
känslostämning och utan motvilja. Valet kräver en förmåga på gränsen mellan det
intellektuella och det passionella. Det kan betraktas som  ”ett desiderativt övervägande
eller som ett deliberativt begär” (ibid, s 81). Skönlitterära böcker kan befrämja denna
egenskap och Nussbaum ger som exempel .UHRQ av Sofokles, 7KH�6DFUHG�)RXQW av
Henry James och verk av Proust. Hon skriver att det aristoteliska sättet att välja kan
artikuleras genom en viss sorts romaner och hon väljer slutet av 7KH�*ROGHQ�%RZO av

                                                
2 Urskillningen är det ord som används, inte urskiljningen (Nussbaum 1995, s 39)
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Henry James varav hon återger närmare fyra sidor. Hon avslutar sin egen essä med ett
försvar för humaniora i utbildningen och den offentliga kulturen och för det ”kvalitativt
rika studiet av människans liv genom litteraturen och konsten;” (ibid, s 123).

I�&XOWLYDWLQJ�+XPDQLW\��$�&ODVVLFDO�'HIHQVH�RI�5HIRUP�LQ�/LEHUDO�(GXFDWLRQ 1997
återkommer Nussbaum till detta tema när hon redovisar en undersökning av den
humanistiska utbildningen vid femton amerikanska universitet. Till skillnad mot
Katherine Bernhardi Trow beskriver hon inte ett isolerat projekt utan en typ av ”liberal
education” som idag är obligatorisk vid många universitet i USA oavsett vilka ämnen
man sedan tänker studera. ”Liberal education” kan översättas med begreppet bildning.
”Ordet ’bildning’ har ingen direkt motsvarighet på engelska eller i de romanska
språken. På engelska motsvaras det närmast av OLEHUDO�HGXFDWLRQ eller JHQHUDO
HGXFDWLRQ, uttryck som dock nästan enbart används om högre utbildning.”
(Nationalencyklopedin andra bandet 1990, s 544). Gustavsson påpekade också vid vårt
samtal att Nussbaum inte har tillgång till vårt bildningsbegrepp men ändå avser samma
sak.

Den utbildning Nussbaum förespråkar och undersöker syftar till att utveckla ”world
citizens” dvs. människor som inser allas lika värde och betraktar sig själva som förenade
med alla andra oavsett avstånd. För detta krävs tre förmågor. Den första är förmågan till
kritiskt ifrågasättande av sig själv och sina egna traditioner, vad hon kallar Socratic
Self-Examination. Den andra, citizens of the world, är förmågan att se sig själv inte bara
som medborgare i ett lokalt samhälle eller medlem i en grupp utan som en människa i
världen, som känner igen sig själv i och identifierar sig med alla andra människor. Den
tredje som hon kallar narrative imagination avser förmågan till empati och inlevelse i en
mänsklig situation som är helt annorlunda än ens egen. (Nussbaum 1997, s 9-ff)

Att lära studenterna ifrågasätta, tränga in i och undersöka är viktiga begrepp som
Nussbaum återkommer till flera gånger. En utbildning som kallas ”liberal” är bara värd
namnet om den medverkar till att skapa medborgare som är fria därför att de kan tänka
självständigt, ”can call their minds their own”. (ibid, s 293) Avsikten med utbildningen
är att berika studenternas liv på ett djupgående sätt. I detta ingår också, vilket
återkommer som en röd tråd, att befrämja respekt, tolerans och vänskap. (ibid, s 147,
195)

��� gYULJ�OLWWHUDWXU

För att få en bakgrund till den historiska utvecklingen av bildning och folkbildning i
Sverige har jag läst böcker som )RONELOGQLQJ�L�U|UHOVH av Lars Arvidson, 'HQ�ELOGDGH
ERUJDUHQ�av Björn Olsson och Ronny Ambjörnssons 'HQ�VN|WVDPPH�DUEHWDUHQ. Jag har
emellertid kommit fram till att det skulle bli alldeles för omfattande att även ta upp
historiska aspekter i den här uppsatsen. Jag nöjer mig i stället med att under rubriken
”Definitioner” ge en mycket skissartad bild som innefattar ett urval av historiken i
1DWLRQDOHQF\NORSHGLQ om begreppen bildning och folkbildning.

Från 'HQ�PRWVlJHOVHIXOOD�ELOGQLQJHQ av Jan Thavenius har jag fått viss uppfattning om
hur litteraturundervisningen kan gå till på gymnasiet och en del uppslag till de frågor jag
ställt vid intervjuerna på folkhögskolorna. Jag hänvisar också i uppsatsen till hans
bildningssyn och inställning till kulturarv och kanon.
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�� 'HILQLWLRQHU

De för min uppsats väsentliga begreppen ELOGQLQJ, IRONELOGQLQJ, NXQVNDS och NXOWXUDUY
är mångtydiga och vi har alla olika uppfattningar om vad som ingår i dem och vad de
betyder. Jag tycker därför att det är viktigt att börja med att studera en allmänt veder-
tagen definition som jag anser mig kunna finna i 1DWLRQDOHQF\NORSHGLQ. Jag tycker
också det är intressant att ta med en officiell definition av själva bildningsbegreppet som
är det mest centrala i min uppsats. Läroplanskommitténs betänkande 6NROD�I|U�ELOGQLQJ
”lanserar bildning som ett ledande begrepp för skolans utveckling” (Gustavsson 1996, s
32) och kan, anser jag, betraktas som ett uttryck för den officiella bildningssynen.

��� %LOGQLQJ

Att bildning är ett mångtydigt begrepp illustreras av att 1DWLRQDOHQF\NORSHGLQ inte ger
någon definition utan snarare försöker begränsa uttrycket genom att tala om vad
bildning inte är. Det ställs således ofta i motsats till utbildning. ”Medan utbildningens
mål är en bestämd och begränsad yrkeskompetens, syftar bildning till en omvandling av
hela människan.” (Nationalencyklopedin andra bandet 1990, s 544) I den meningen är
bildningen subjektiv men det kan också ställas upp yttre mål för bildningsprocessen. En
annan motsats är specialisering eftersom bildning kräver mångsidighet och orientering.
Avslutningsvis påpekas att diskussionen om bildning tagit ny fart under senaste
årtiondet efter att dessförinnan under efterkrigstiden ha spelat mindre roll. Anledningen
är förändringen inom utbildningsväsendet och dess två dominerande uppfattningar.

Enligt den ena, som kallats den progressiva, måste varje kunskap sättas i samband med den
enskilda eleven och dennes erfarenhet och intresse. Den subjektiva komponenten betonas. Enligt
den motsatta uppfattningen skall kunskaper betraktas som objektiva storheter, vilka elever och
studenter oavsett bakgrund och motivation skall tillägna sig. Renodlade synes båda dessa
uppfattningar ohållbara. Då framstår själva begreppet bildning med sin sinnrika kombination av
objektiva och subjektiva inslag som en möjlig utväg. (Ibid, s 545)

Sven-Eric Liedman, som författat texten om bildning i 1DWLRQDOHQF\NORSHGLQ, påpekar
att ordet ibland används i ytlig bemärkelse t.ex. ”bildade klasser” och ”bildat upp-
trädande” men att sådana uttryck inte längre spelar någon roll i den seriösa debatten
(Ibid, s 544).

Samma sak gäller skillnaden mellan IRUPHOO och UHHOO bildning som tidigare var central
men som numera sällan förekommer. Med formell bildning avsågs träning av individens
förståndsförmögenheter medan den reella omfattade det lärostoff som betraktades som
nödvändigt för en bildad person. Till den förstnämnda varianten räknades matematik
och latin som ansågs slipa intellektet och vara av värde även för annan kunskapsin-
hämtning.

Historiskt kan man härleda begreppet bildning från den grekiska antiken där filosoferna
med det grekiska ordet SDLGHLD menade ”en allsidig utveckling av människans
intellektuella, konstnärliga och fysiska kapacitet”. (Ibid, s 544)  I Rom där man använde
ordet KXPDQLWDV kom betoningen att ligga på retoriken och vältalaren var sinnebilden för
en bildad människa. Det svenska ordet kommer emellertid från tyskans %LOGXQJ och de
idéer som dominerar i den svenska traditionen har sitt ursprung i 1700-talets Tyskland
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där Johann Gottfried von Herder  betonade ansvaret för den egna själens förkovran med
utgångspunkt från den kristna traditionen. (Ibid, s 544-545)

Ett av bevisen för det nämnda förnyade intresset för bildning är läroplanskommitténs
betänkande 6NROD�I|U�ELOGQLQJ. Här hänvisar man också till motsatsförhållandet mellan
resultatet av bildningsprocessen och själva processen vilket är en vanlig distinktion som
jag kommer att återkomma till. Man påpekar att ordet bildning ofta används i betydelsen
”bildningsgods, en fast uppsättning kunskaper och förhållningssätt” men att bildning i
stället borde vara ”något människor gör med sig, ett aktivt företag, utbildandet av
förmågor och omdöme som gör friheten möjlig.” (Skola för bildning 1992, s 49) Med
hänvisning till bildningens klassiska innebörd att resultera i något som ”inte är på
förhand givet” framhåller man att ordet ”bildningsmål” är ett självmotsägande begrepp.
(Ibid, s 50)

��� )RONELOGQLQJ

Jag konsulterar på nytt 1DWLRQDOHQF\NORSHGLQ som anger att folkbildning är ett
”samlingsbegrepp för människors insikter och orientering på områden utanför deras
egna specialiteter och yrkeskunskaper. Folkbildning avgränsas gentemot dels akademisk
specialisering, dels yrkesutbildning.” (Nationalencyklopedin sjätte bandet 1991, s 461)
Innehållet har varierat på grund av samhällsutvecklingen men i dagens högteknologiska
informationssamhälle beskrivs folkbildningens innebörd vara ”att bidra till överblick
och att ge klarhet i och struktur åt det kaotiska informationsflödet, att vidga perspektiv
och därigenom höja livskvaliteten för den enskilde och öka toleransen inför det
obekanta inom kollektiv och samhälle. Helhetssyn på tillvaron är ett begrepp med
förankring i  folkbildningens historia.” (Ibid, s 461) Historiskt omfattar folkbildningen
fyra grenar dvs. ”folkbibliotek,  folkhögskolor, föreläsningsföreningar och studieför-
bund” men i vår tid räknar man också in verksamhet inom t.ex. utbildningsradion,
arbetsmarknadsutbildning och viss personalutbildning. (Ibid, s 461) I och med den
nioåriga grundskolan och gymnasiets utvidgning har förutsättningarna förändrats och
man ställer frågan om folkbildning är relevant i dagens samhälle. Svaret som ges  är att
folkbildningen

har en viktig roll för att stärka YlUGHJHPHQVNDSHQ i ett pluralistiskt samhälle och minska klyftorna
mellan generationer och samhällsklasser. Humanism, tolerans, social rättvisa, internationell
solidaritet, miljövård etc. är nyckelord för allt bildningsarbete. Folkbildning bildar en motkraft till
kulturens kommersialisering, vill motverka passivitet och ge en grundval för självständigt tänkande
och vill påverka attityder mot t.ex. invandrare och främmande kulturer i riktning mot tolerans och
öppenhet. Allt detta avser att bidra till att stärka demokratin. (Ibid, s 462)

I Sverige började folkbildningsidéerna få betydelse från och med 1830-talet då bl.a. Erik
Gustaf Geijer kämpade för den allmänna folkskolan och för ökad bildning för folket.
Folkskolestadgan 1842 ledde så småningom till bildandet av en ny yrkeskår, folkskol-
lärarna, som fick stor betydelse för folkbildningen. De nya kommunallagarna och
riksdagsordningen på 1860-talet gav böndernas möjlighet till politiskt inflytande och
bidrog till inrättandet av folkhögskolor. Väckelse- och nykterhetsrörelserna som
grundades från mitten av 1800-talet hade folkbildning på sitt program. Efter sekelskiftet
startades de första studiecirklarna av Oscar Olsson och fick snabbt spridning.  Arbetar-
rörelsen hade från början en kluven inställning till folkbildningen eftersom många ansåg
att den politiska kampen var viktigare medan andra menade att den befrämjades av
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ökade kunskaper. I och med grundandet av ABF 1912 av Rickard Sandler segrade den
sistnämnda linjen. (Ibid, s 461)

��� .XQVNDS

Kunskap finns inte som uppslagsord utan i stället finns en hänvisning till NXQVNDSVWHRUL;
”en huvudgren av filosofin som studerar grundläggande frågor om framför allt
kunskapens natur, objekt och källor”. (Nationalencyklopedin elfte bandet 1993, s 536)
Lite längre fram i texten finns ändå en passus om EHJUHSSHW�NXQVNDS där man kan läsa
att Platon frågade ”vad skillnaden är mellan att bara ha en sann uppfattning eller åsikt
och att ha kunskap, dvs. att verkligen YHWD något. Hans svar är att det senare innebär i
tillägg utöver det förra att man har goda grunder för sin åsikt, vilket har fördelen att
åsikten inte så lätt flyger sin väg.” (Ibid, s 536)

��� .XOWXU

.XOWXU betyder bearbetning, odling, bildning. Olika personer har lagt in olika betydelser
i begreppet.

Genom att i möjligaste mån tillämpa en kulturell relativitetsprincip, som innebär att varje
särskilt kulturkomplex undersöks utifrån sina egna förutsättningar, har man sedan 1920-
talet försökt eliminera den tidigare vanliga felkällan att kulturyttringarna i utomerupeiska
samhällen godtyckligt förklarades i termer abstraherade ur förhållanden i Europa och
med hänvisning till europeiska värdenormer. (Nationalencyklopedin elfte bandet 1993, s 511)

Så långt Harry Järv. Därefter framhåller Sven  B. Ek att man talar om ett
NXOWXUDQWURSRORJLVNW�V\QVlWW som ”en totalitet av en viss populations tankar, handlingar
och omgivande förhållanden”. Mot denna vida definition står begreppet NXOWXU�RFK
ILQNXOWXU vilket innebär konst m.m. i form av finkultur. ”Detta torde svara mot den
allmännaste uppfattningen om begreppets innebörd” enligt Ek. (Ibid, s 511)

�� %LOGQLQJVEHJUHSSHW�L�WHRUHWLVN�EHO\VQLQJ

I följande genomgång är uppgifterna hämtade både från litteraturen och från
intervjuerna med Gustavsson och Alsheimer.

Den 24 oktober 2000 invjuade jag Leif Alsheimer och den 31 oktober Bernt
Gustavsson. Intervjun med Alsheimer gjordes i kafeterian vid Stadsbiblioteket i Lund
och tog drygt två timmar. Gustavsson träffade jag på hans arbetsrum på pedagogiska
institutionen vid Linköpings Universitet under drygt en och en halv timma. Båda
intervjuerna spelades in på band och har därefter skrivits ut i sin helhet. Gustavssons
åsikter refereras nedan medan huvuddelen av samtalet med Alsheimer redovisas under
avsnitt 4.4.5.

Frågorna till Alsheimer rörde huvudsakligen projektet i Jönköping och dessa svarade
han på mycket ingående och levande. Resterande två frågor om relationen mellan
kunskap och bildning och hans syn på kulturtradition och kanon besvarade han inte
direkt men indirekt. (Bilaga 1) Till Gustavsson var hälften av frågorna starkt knutna till
de böcker han skrivit och rörde folkbildning, bildning och kunskap men jag frågade
också om skönlitteraturens ställning, betydelse och funktion i bildningssammanhang
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och inom folkhögskolan. (Bilaga 2) Han höll sig strikt till de ställda frågorna och lade
ned stor möda för att ge uttömmande svar.

��� %LOGQLQJ

Motsättningen mellan bildning som en fri oändlig process och som resultatet av
processen eller målet för den, som framkommit i tidigare definitioner, kan förklaras
redan genom att ordet bildning kan associeras dels till ”bilda” i betydelsen skapa eller
forma dels till ”bild” i betydelsen förebild. (Gustavsson 1996, s 16 och 1991, s 28)
Processen kan ses som den subjektiva sidan av bildningen medan målet är den
objektiva. ”Bildningsprocessen tar sin början i det personliga och subjektiva, den är i
den meningen en inre företeelse. Förebilden och målen är av yttre karaktär, de är i den
meningen objektiva”. (Gustavsson, 1996, s 18) Att ta del av ett kulturellt arv ingår i all
bildning. Då betonas målet och den objektiva sidan. Om tonvikten läggs på inläsning av
ett antal klassiska verk och vi bortser från den fria processen reduceras bildningen till
det färdiga godset och blir utarmad. Om å andra sidan betoningen enbart ligger på den
subjektiva sidan leder bildningen inte till någon personlig utveckling. Bernt Gustavssom
hävdar att ”bildning fungerat som ett dynamiskt inslag i samhällsutvecklingen när båda
dessa delar av begreppet funnits med”  eftersom det i verkligheten inte går att tänka sig
en fullständigt fri bildning. Om vi å andra sidan enbart ”inhämtar ett färdigt kulturgods
är bildningstanken överspelad.” (ibid, s 16-ff)

Även om Gustavsson således framhåller vikten av bildningens både subjektiva och
objektiva sida är det processen han uppehåller sig vid i sina böcker och för honom är
bildning framför allt en aktivitet. ”Det som skulle kunna vara det första och sista för att
begreppet ska få någon mening är människors egen DNWLYLWHW�” (Gustavsson 1995, s 64)
Bildningsprocessen innebär att man med utgångspunkt i den egna erfarenheten och sin
egen vardagsvärld möter det främmande och okända, reflekterar och tar det till sig och
därmed genomgår en förändring. Han hänvisar till den hermeneutiska tolknings-
processen som han menar egentligen uttrycker bildningens grundtanke. Metaforen är
resan, mötet med äventyret och hemkomsten och på så sätt gestaltas bildningstanken i
skönlitteraturen alltsedan Odysséen. Han nämner det vid vårt samtal och jag ser denna
innebörd som ett genomgående tema i hans böcker. ”I sin vidaste klassiska form är
bildning att betrakta som en rörelse, i vilken människan bryter upp från det vardagliga,
ger sig ut i det okända, för att sedan föra tillbaka nya erfarenheter till sig själv. Denna är
bildningens djupast liggande tanke och är också bokens grundläggande idé” skriver han
i %LOGQLQJ�L�YnU�WLG (Gustavsson 1996, s 18-ff) Samma tanke uttrycker han i sin
avhandling 1991. ”En klassisk liknelse för bildning är resan. Människan bryter upp
hemifrån, från det vardagliga och välbekanta. Hon far ut i världen för att införliva den
med sina erfarenheter. Men hon kommer tillbaka hem igen, för att bearbeta erfaren-
heterna och göra dem till sen egen personliga kunskap.” (Gustavsson 1991, s 33) ”Vi
tolkar och förstår något nytt med utgångspunkt från det vi tidigare känt igen och
förstått” och den djupaste innebörden i bildningstanken är att människan måste ”lämna
sig själv för att finna sig själv” och hon måste ”börja hos sig själv, gå ut från och utöver
sig själv, för att sedan komma tillbaka till sig själv i en ständig rörelse mellan det
välbekanta och det främmande”. (Gustavsson 1996, s 40-ff) I detta ligger också ett
risktagande när vi tvingas omtolka det vi känner till och behärskar i mötet med det
främmande och okända. Men om vi inte är villiga att sätta våra gamla tolkningar och
fördomar på spel tillägnar vi oss inte heller någon ny förståelse. (ibid, s 42  och 148-ff)
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Skillnaden mellan bildningens subjektiva och objektiva sida kan också uttryckas i
motsatserna sammanhang och specialisering, dvs. mellan ”bildningens integrerande
funktioner, med krav på VDPPDQKDQJ, helhet och överblick å ena sidan och den veten-
skapliga kunskapens VSHFLDOLVHULQJ å den andra.” (Gustavsson 1991, s 20) Bildningen
som ger sammanhang kan betraktas som ett värde i sig för människan medan den
specialiserade expertkunskapen för att uppnå bestämda mål innebär en instrumentell
kunskapssyn.

Alsheimer definierar bildning som ”vår förmåga att associera, jämföra, analysera och
ifrågasätta” och skriver att bildning bland annat innebär ”en verktygslåda med många
olika tolkningsverktyg med vilkas hjälp man kan orientera sig i nuet”. (Alsheimer 2000,
s 84, Svenska Dagbladet 2001-01-14) Det betyder att ”på djupet tränga in i grund-
läggande problem…medvetandegöras om samspelet mellan frihet och makt, vara
förtrogna med de stora frågorna och förstå betydelsen av humanitära värden”.
(Alsheimer 2000, s 86) Även han tar upp bildningens möjlighet att ge helhet och
sammanhang. ”Att läsa en bok blir därmed en process där man tar del av en tanke eller
flera tankar från början till slut.” (ibid, s 80)

Thavenius anser att ordet bildning är starkt värdeladdat, tungt belastat och dessutom
antikverat ”som idealismens och det borgerliga samhällets oanvändbara utfällning”
(Thavenius 1995, s 9). Trots det är ”bildning” omöjligt att undvika eftersom det inte
finns något annat ord för vissa idéer och föreställningar som är centrala i vår kultur.
Men han hävdar att begreppet behöver radikaliseras med hänsyn till vårt nuvarande
medie- och flerkulturella samhälle. (ibid, s 7-ff, 88)

Han tar upp olika aspekter som att bildning handlar om allsidighet och helhet till
skillnad från specialisering och fragmentarisering samt att verklig bildning är aktiv och
kräver människans medverkan. Han påpekar uppfattningen att kulturarvet och den egna
erfarenheten har lika stor betydelse samt att bildning innebär att man kan ”förverkliga
något som människan bara kunnat föreställa sig eller som ännu är okänt för henne”
(ibid, s 10). Att bildning enbart har möjlighet att utveckla sig i frihet från yttre och inre
tvång nämner han som en utopi. Föreställningen om något universellt mänskligt har
varit ”utgångspunkt för ansträngningarna att realisera en verklig folkbildning och ge alla
människor ett gott liv”. (ibid, s 11) Eftersom ”det universellt mänskliga” ställer upp
bestämda mål strider det mot ”tanken att bildning är en aldrig avslutad diskussion av
vad som är ett gott liv” (ibid, s 11). ”Bildning som en öppen och oavslutad process kan
knappast förenas med tanken på en utveckling mot givna mål.”  (ibid, s 12)

Vad han framför allt vänder sig emot är att det skulle finnas en för alla och i alla tider
gemensam  bildning. Hans åsikt är i stället att varje bildningsuppfattning ”har till-
kommit i en bestämd historisk situation och för att möta en viss grupps intressen och
behov”. (ibid, s 12) Den bildning han förespråkar är ”en förmåga att tolka och använda
så många olika kulturella koder som möjligt”.

Bildning bör därför syfta till en medvetenhet om bildningens förutsättningar och villkor och om
dess sociala och historiska relativitet. Bildningen måste öva förmågan att handskas med det
komplexa och motsägelsefulla och utveckla förutsättningarna att erkänna och stå ut med det som
inte är entydigt. Bildning i den betydelsen har att göra med friheten att kunna förhålla sig till sig
själv och världen och slippa vara helt utlämnad åt en endimensionell och obegriplig tillvaro. (ibid,
s 15)
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Han slutar med att framhålla att bildning inte är något fixt och färdigt som överförs från
generation till generation utan en ständigt pågående diskussion är ett ”element i
definitionen av vad bildning borde vara”. (ibid, s 266)

��� )RONELOGQLQJ

Som svar på min fråga om likheter och/eller skillnader mellan bildning och folkbildning
påpekar Bernt Gustavsson att den stora skillnaden förr innebar att bildning var avsedd
för en elit eller överheten medan folkbildningen var till för folket, dvs. den arbetande
klassen. Sett till dagens situation definierar han folkbildning som en följd av den
bildningsverksamhet som försiggår inom de folkbildande institutionerna, dvs. folkhög-
skolor, folkbibliotek och studiecirklar.

Han påpekar att den folkbildande traditionen tar sin utgångspunkt i människors egna
erfarenheter och vardagsvärld till skillnad från bildning i nyhumanistisk mening, som i
Arthur Engbergs anda betonar det klassiska kulturarvet och idag kan kopplas till Harold
Bloom och hans ganska elitistiska syn på litteraturen vilken innebär att det finns ett
givet gods som man måste ta del av för att vara bildad. Själv menar Gustavsson att
bildning är något som kan komma alla människor till del bara man utgår från deras egna
förutsättningar och villkor. (Intervju 2000-10-31)

De tillfällen då han uttalat skrivit om folkbildning är enligt min uppfattning i
%LOGQLQJHQV�YlJ där medborgarbildningsidealet och självbildningsidealet tydligt kan
kopplas till folkbildning i historiskt perspektiv och i sitt bidrag i 2P�IRONELOGQLQJHQV
LQQHE|UGHU som behandlar folkbildningens ställning idag. Där menar han att man kan
skilja mellan RUGHW folkbildning, EHJUHSSHW folkbildning och I|UHWHHOVHQ folkbildning
och att det är verksamheten som avgör vad som kan kallas folkbildning. ”Företeelsen att
människor organiserar sig i grupper och rörelser för att söka kunskap och förändra sina
villkor kan förekomma även om de ord och begrepp vi förknippar med den inte finns.”
(Gustavsson 1995, s 59-ff) Samtidigt återger han vad vissa tidigare folkbildnings-
företrädare som Sigfrid Leander, Åke Leander, Lars Arvidson, Inge Johansson och
Gunnar Sundgren avsett med folkbildning. Eftersom han anser att Åke Leanders
uppfattning är den intressantaste väljer jag att citera den: ”Folkbildning handlar om
kunskap och livsförståelse, om livshållning och om förmåga till aktivt och produktivt
deltagande i samhällslivet – och människolivet i stort…all äkta bildning utgår från den
egna erfarenheten och yttrar sig till sist i en personlig livshållning.” (ibid, s 62)

Man talar här om folkbildning och bildning i nästan samma andetag men en skillnad
som brukar betonas är att folkbildning inte bara är avsedd för utan måste komma från
folket självt vilket framkommer i citatet från Inge Johansson att folkrörelserna ”hävdade
att ansvaret för och inflytandet över folkets bildning skulle ligga hos människorna
själva. Det skulle vara ett bildningsarbete ’för folket och genom folket’, som Oscar
Olsson uttryckte det.” (ibid, s 63) Samma betydelse ligger i det ofta använda uttrycket
”fri och frivillig folkbildning” dvs. att initiativet kommer från folket i motsats till staten
eller filantropisk verksamhet. (Arvidson 1992, s 26)

��� .XQVNDS

När jag läste framför allt %LOGQLQJ�L�YnU�WLG hade jag svårt att se att Gustavsson gör
någon åtskillnad mellan bildning och kunskap. Han skriver t.ex. att ”Kunskap, lärande
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och bildning är en fri process som börjar i den enskilda människans egna förutsättningar
och villkor för att utvecklas och vinna kunskap.” (Gustavsson 1996, s 274) Vid vårt
samtal förklarar han att han anser ”tillägnelsen av kunskap som det centrala i bildnings-
begreppet”. Vad han vill betona är i stället skillnaden mellan ”information som finns där
ute och kunskap som en människa bär. När människan bär en kunskap har hon tolkat
och förstått den information som kommit utifrån”. (Intervju 2000-10-31) Ett par av de
grundläggande kännetecknen på kunskap är således dels att det är en människa som
tagit den till sig dels att man kan sätta in de enskilda faktakunskaperna i ett
sammanhang och att de ingår i en förståelse.

Däremot menar han att det är en stor skillnad mellan begreppen kunskap och bildning
när det gäller deras ställning i den allmänna diskussionen. Kunskapen har en stark
position och alla lyssnar när han talar om kunskap. Bildning däremot befinner sig lite i
marginalen som ”grädden på moset” och betraktas gärna som något verklighets-
främmande. Själv hävdar han att det är bildning som är det centrala i allt lärande och all
pedagogik och att syftet med den senaste boken .XQVNDSVILORVRIL därför är att diskutera
bildning i kunskapstermer. (Intervju 001031)

Med ens framstår det så klart när jag går tillbaka och läser de första sidorna, nämligen
att kunskap är

en djupt mänsklig angelägenhet, något som vi långvarigt och under hårt bemödande införskaffar
och gör till något personligt. Kunskap inhämtar vi i en process som ständigt pågår, i vilken vi
skaffar oss allt större överblick, förståelse av sammanhang och djupare insikter. Att skaffa sig
kunskap är en aktivitet, något vi företar oss, anstränger oss för och engagerar oss i. Kunskap är
något vi införlivar i oss själva, som förändrar vår uppfattning och ökar vår förståelse av
omvärlden. (Gustavsson 2000, s 13)

Den process som Gustavsson beskriver på det här sättet är ju också bildningsprocessen
och när vi införlivat kunskapen i oss själva och ökat vår förståelse har vi bildat oss. Att
han egentligen uttryckte det redan i %LOGQLQJ�L�YnU�WLG är lätt att se i efterhand.
”…kunskapen blir till bildning först när den inverkar på hela människan, hennes
handlande och tänkesätt” (Gustavsson 1996, s 133)

Precis som bildning har kunskapen en subjektiv och en objektiv sida där processen som
just beskrivits är den subjektiva medan den objektiva sidan är processens resultat. Ett
exempel är encyklopedisk kunskap som inte behöver ha någon mänsklig bärare. Men
den finns ändå i ett speciellt sammanhang och har en gång sammanställts av en
människa och skiljer sig därigenom vad jag kan förstå från information som ”kan sägas
vara små enskilda uppgifter, sådant vi kan finna i en katalog eller tabell”. (Gustavsson
2000, s 21-ff) Men även informationen kan som redan påpekats bli till kunskap genom
”personlig tillägnelse och tillämpning” (ibid, s 122)

Som tidigare nämnts delar Gustavsson med utgångspunkt från Aristoteles in kunskapen
i teoretisk-vetenskaplig som bärs av vetenskapsmannen och filosofen och innebär att
förstå hur världen är uppbyggd och fungerar, praktisk-produktiv som är expertens
kunskap för att kunna skapa och tillverka och praktisk klokhet (dvs. fronesis) som kan
ägas av alla människor i det vardagliga livet och betyder att ha ett gott omdöme. Det
finns således en vetenskaplig och två former av praktisk kunskap varav den
vetenskapliga i alla tider dominerat utbildningsväsendet och diskussionen om kunskap
ända fram till de senaste årtiondena. (ibid, s 15 och 102)
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Den praktisk-produktiva kunskapen (WHFKQH) är inriktad på tillverkning, produktion och
skapande inom arbetslivet men också i utövning av konst, konsthantverk och idrott.
Utgångspunkten är människans handlingar och reflektionen över dem. Denna kunskap
innebär att kunna göra något men också att förstå vad man gör och kunna redogöra för
det. Det är således inte fråga om expertkunskap i begränsad mening utan mera om att
alla människor kan ses som experter inom sina verksamhetsområden. Den praktisk-
produktiva kunskapen kan också betecknas som instrumentell eftersom den förväntas
leda till ett mål som ligger utanför själva tillämpningen. (ibid, s 102-ff)

Den praktiska klokheten (IURQHVLV) tar också fasta på mänskliga handlingar men är
kopplad till hennes etiska och politiska liv. Den innebär att kunna skilja mellan det
väsentliga och det oväsentliga och att utveckla ett gott omdöme. Det är ”den kunskaps-
form som är central i ett nutida bildningsbegrepp” (Gustavsson 2000, s 159 och 1996, s
51-ff) I samband med diskussionen om tillämpningen av fronesis i  olika valsituationer
tar Gustavsson upp en del av Nussbaums åsikter med utgångspunkt från de två tidigare
nämnda verken .lQVODQV�VNlUSD�WDQNHQV�LQOHYHOVH och &XOWLYDWLQJ�KXPDQLW\. Ur hennes
synvinkel består fronesis i ”förmågan att möta konkreta situationer med lyhördhet och
fantasi”. (Gustavsson 2000, s 189) Enligt Gustavsson är det också fronesis Nussbaum
avser när hon beskriver att ”världsmedborgaren” måste lära sig att kritiskt granska sin
egen kultur för att lära sig förstå främmande kulturer och människor.

Den kritiska verksamhet som detta förutsätter,…eller med Sokrates ord: ’ett liv utan rannsakan är
inte värt att leva’, blir en nödvändig följd av att vi är bundna till lokala vanor och sedvänjor,
normer och traditioner. Med dem som utgångspunkt kan vi genom kritisk reflexion närma oss det
gemensamt mänskliga, och därmed det universella. (ibid, s 186)

Frågan om kunskap som IURQHVLV har två sidor i förhållande till tradition och gemenskap. En är att
vara förankrad i en tradition i vars alster det går att utläsa de innebörder som finns inbyggda i den.
En annan är att med den egna, lokala, gemenskapen som utgångspunkt möta, tolka och söka förstå
andra traditioner. Den hemmablindhet som man riskerar genom sin tillhörighet, kan uppvägas av
att man riktar en kritisk blick mot den egna traditionen och att den blir tydligare om den jämförs
med en annan. (ibid, s 191)

Ett sätt att se på fronesis som kunskap idag är som svar på frågor om ”meningen, syftet
och ändamålet med olika verksamheter” i motsats till den instrumentella synen som
enbart ser kunskap som ett medel för en effektiv utveckling. I stället för att vara ett
värde i sig för människan blir kunskapen en vara på marknaden och förlorar då allt
samband med bildning. (ibid, s 160 och 23) ”Jag är mycket kritisk till kunskap som
produktionsfaktor” citeras Gustavsson i en tidningsartikel efter en förläsning vid ett
studieförbund. (Ulricehamns Tidning, 2000-11-23)

Alsheimer uttrycker i sin kritik av det svenska utbildningsväsendet samma uppfattning.
Kompetensfixeringen har lett till ”trendiga företagarideal” där ”fokus har skiftat från
individ till marknad, från långsiktigt egenvärde till kortsiktigt nyttovärde, från
intellektuell till instrumentell”. (Svenska Dagbladet 1999-09-28, Alsheimer 2000, s 83)

Liksom Gustavsson framhåller Alsheimer att kunskap måste skiljas från information
och att det enbart är människor som är kunniga. ”Kunskap är resultatet av en
tankeprocess som hanterar och strukturerar information.”  (Alsheimer 2000, s 79)
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För att informationen ska ha något värde måste det vara en hjärna med associations-
förmåga som tar emot den. Hjärnan måste innehålla kunskap för att kunna hantera
informationen, strukturera den och använda den till ny kunskap. (Intervju 2000-10-24)

Nussbaum pekar på den roll som kärlek och fantasi spelar för ett rationellt omdöme.
Okunnighet är kärlekens största fiende och en utbildning i mänsklig mångfald är ett
nödvändigt vapen mot okunnighet. Det är viktigt att berika sitt förnuft med faktisk
kunskap och sin fantasi genom berättelser för att okunnigheten inte ska förvrängas till
fördom och hat. (Nussbaum 1997, s 196, 292)

��� 6N|QOLWWHUDWXU

����� .XOWXUDUY

Att kulturarvet är väsentligt när man diskuterar bildning slår Bernt Gustavsson fast
åtskilliga gånger. ”Vi bär med oss ett kulturellt arv, de kollektiva mänskliga erfaren-
heterna. När den enskilde tar del av dessa erfarenheter bildar hon sig.”  (Gustavsson
1991, s 21) Detta leder till framför allt två problem. När man tillägnar sig kulturarvet
betonas bildningens målsida och balansen mellan de subjektiva erfarenheterna i den fria
processen och det objektiva, färdiga godset förskjuts. Det är en utopi att någon skulle
kunna tillägna sig mänsklighetens hela samlade erfarenhet och det andra problemet är
därför vad som ska ingå i det kulturarv som vi ska ta del av i bildningsprocessen och
vem som ska avgöra det. Ofta har det varit ”den vite mannen av medelklass” som fått
representera den mänskliga erfarenheten. Icke-västerländsk kultur, arbetarklass och
kvinnor har tidigare ställts utanför. (Gustavsson 1991, s 167-ff  och 1996, s 83-ff)

Men det kulturella arvet är trots allt inte statiskt utan förändras och tolkas olika i olika
tider. Gustavsson citerar den franske filosofen Paul Ricoeur när han menar att denna
tolkning bör innebära både inlevelse i och misstanke mot innehållet. Vi bör inte bara
leva oss in i utan också distansera oss från arvet vi tar del av för att upptäcka de luckor
och motsättningar som texterna rymmer. Samtidigt är det omöjligt för oss att förbli
opåverkade av tidigare erfarenheter och traditioner. Med hänvisning till Ricoeur
framhåller Gustavsson att vi inte kan förstå vare sig nuet eller framtiden utan kunskap
om kulturarvet. ”Den som är oförmögen att omtolka sitt förflutna har inte heller någon
möjlighet att ställa realistiska förväntningar på framtiden” och ”Den som inte står i en
levande kontakt med sitt kulturella arv kan inte heller se det möjliga i sin samtid”.
(Gustavsson 1991, s 19) Det är därför viktigt att vi finner ett sätt att med hjälp av både
vår egen erfarenhet och kritisk tolkning tillägna oss kulturarvet så att det blir till stöd i
stället för ett fastställt bildningsgods att lära in. Med denna utgångspunkt ger
Gustavsson sin version av ”bildning i vår tid”:

”Bildning i vår tid består i att återuppväcka det förflutna, omtolka det och utifrån vår
tolkning av samtiden ge det nya innebörder.” (Gustavsson 1996, s 107)

En sådan omtolkning utifrån klassintressen skedde genom att folkbildningen från slutet
av 1800-talet började betona den fria processen och de egna erfarenheterna i
bildningsarbetet. Olika representanter för arbetarrörelsen hade emellertid olika
uppfattningar om hur tillägnelsen av kulturarvet skulle gå till och Gustavsson delar in
dem i tre olika förhållningssätt:
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.XOWXUVHSDUDWLVP
Arbetarklassen bygger upp en egen kultur grundad på klassens egna erfarenheter och
livsvillkor och skild från den borgerliga. Denna uppfattning förordades av August Palm.

.ULWLVNW�|YHUWDJDQGH
Arbetarklassen tillägnar sig det borgerliga samhällets bildningsgods men det sker
kritiskt och med utgångspunkt från den egna klassens erfarenheter och livsvillkor. Detta
förhållningssätt som representerades av bl.a. Rickard Sandler och Oscar Olsson innebar
att man uppfattade det mänskliga kulturarvet som odelbart och omöjligt att avskilja från
en borgerlig kultur.

%HXQGUDQGH�|YHUWDJDQGH
Arbetarklassen tillägnar sig ett klassiskt kulturarv med det antika Grekland som
ouppnåeligt ideal. (Gustavsson 1991, s 81-ff)

Nussbaum påpekar att i läroplanerna vid de amerikanska universiteten, som en gång
fokuserades enbart på västerländsk tradition, har man nyligen försökt föra in jämförande
kurser och t.ex. kurser som enbart inriktar sig på österländska kulturer i en mängd
ämnen som historia, filosofi, samhällsvetenskap, ekonomi, religion och litteratur.

Hennes mål är en utbildning där även kvinnor, olika minoriteter och människor från
icke-västerländska kulturer ingår i det kulturarv som studeras och där inga tankegångar
har företräde enbart därför att de har en lång historia. Ingen utbildning kan erbjuda de
studerande tillräckliga insikter i allt de behöver veta men de bör åtminstone få ingående
kunskap om en främmande kultur och mera övergripande kännedom om andra för att
lära sig se den egna kulturen som en möjlig livsform bland flera andra. Utbildningen bör
ta upp ett otal olika normer och traditioner för att visa hur andra samhällen löser skilda
frågor men också för att öka vår självkännedom. Vi förstår oss själva och våra seder
bättre när vi ser dem i relation till andra kulturer och vanor. Detta mål ska enligt
Nussbaum genomsyra hela utbildningen genom att multinationella, minoritets- och
könsperspektiv ingår i undervisningen i alla ämnen. (Nussbaum 1997, s 7, 59, 78, 114)

Samtidigt poängterar hon att man inte ska håna den tradition som utstått tidens tand och
fått människors respekt liksom att studenterna måste börja med och utgå från sin egen
kultur och att merparten av undervisningen måste röra den. (ibid, s 114, 293-ff)

Nussbaum uttrycker sin oro för att denna typ av utbildning håller på att undermineras av
det växande intresset för yrkesutbildning. Såväl föräldrar och studenter som politiker
anser det alltför kostsamt att ”indulge in the apparently useless business of learning for
the enrichment of life”. (ibid, s 297) Hon menar att detta hot borde förena dem som
förespråkar hennes idé om en pluralistisk utbildning och dem som försvarar ”the
gentleman’s model of liberal education”  baserad på ett västerländskt kulturarv av
traditionellt snitt. (ibid, s 297) Själv är hon optimistisk och anser att lärarna idag
försöker kombinera dessa båda varianter. De försöker inte förvandla studenterna vare
sig till ”little Roman gentlemen” eller till ”clones of the radicals of the 1960s”. (ibid, s
298) I stället utgår de från den situation där studenterna befinner sig och försöker delge
dem det viktigaste som en världsmedborgare behöver dvs. förnuft, tolerans, nyfikenhet
och öppna sinnen.
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Thavenius menar att ingen skola kan ställa sig utanför kulturarv och kunskapstraditioner
men att man måste diskutera vad dessa traditioner ska innehålla eftersom de inte är
givna och ”uppträder inte i ental”. (Thavenius 1995, s 20) Till den definition han vill ge
bildningen hör att vara förtrogen inte bara med ”en given kulturell kanon och
kunskapstradition utan med förekomsten av flera olika kanonbildningar och
kunskapstraditioner”. (ibid, s 15).

����� /LWWHUlU�NDQRQ

Den litteratur som Nussbaum rekommenderar är både nya och välkända texter från den
västerländska kanon, ”the well-known ’canon’ of Western literature”, men också
kontroversiella verk vars bestående värde är osäkert.

I samband med diskussionen om fronesis kan vara en kunskap som kan ingå i olika
utbildningar nämner Bernt Gustavsson att Nussbaum argumenterar för att införa
skönlitteratur bland annat på juristutbildningarna för att lära studenterna att göra kloka
bedömningar i det enskilda fallet vid tillämpningen av lagen. (Gustavsson 2000, s 193)

På min fråga uppger han att Nussbaums teorier om skönlitteraturens funktion mycket
väl skulle kunna vara tillämpbara även vid folkhögskolan. Däremot anser han inte att
läsning enligt en bestämd kanon skulle vara något fruktbart för folkhögskolan idag. En
betoning av det klassiska kulturarvet som idag kan kopplas till Harold Bloom ser han
som en ganska elitistisk syn på litteraturen. De flesta som kommer till folkhögskolan
vill ha behörighet för fortsatta studier eller meriter för ett kommande yrkesliv och har en
mycket instrumentell kunskapssyn. Läsning av skönlitteratur är under dessa
förutsättningar svår att motivera och kräver att läraren knyter an till de studerandes egna
erfarenheter. Läraren måste lära känna sina elever så väl att han/hon kan hitta
inspirerande böcker som kan kopplas till deras intressen och motivation och därigenom
få igång ett läsintresse och en bildningsprocess. Inkörsporten kan vara deckarförfattare
som Jan Guillou men också videofilmade skönlitterära böcker som t.ex.
&LGHUKXVUHJOHUQD vilket innebär att läraren måste vara allmänorienterad även i populär-
litteratur. Gustavsson uppger att det allra sämsta han vet är att låta eleverna läsa t.ex.
Strindberg i handboksform. Ett utdrag ur 5|GD�5XPPHW som man inte förstår blir enbart
tråkigt. (Intervju 2000-10-31)

Thavenius menar att en kanon inte längre är ”ett antal texter valda på rent litterära eller
litteraturhistoriska grunder” utan precis som när det gäller bildning måste en kanon ses i
ett historiskt och socialt perspektiv. (Thavenius 1995, s 125) Det är inte ”universella
estetiska” skäl som ligger bakom urvalet. (ibid, s 126) Det är alltid någon grupps
berättelser som ingår i kanon medan andra utestängs. De grupper som traditionellt ingår,
dvs. ”det eurocentriska, det nationella, den vita rasen, det manliga släktet, de
dominerande klasserna”, ifrågasätts idag. (ibid, s 127) Han menar också att
kanonbegreppet inte kan begränsas till valet av texter utan vi måste också fråga oss
varför vi bör läsa ett visst urval och hur de bör läsas. Svaren på frågorna ”vad, hur och
varför utgör det kanoniska tänkandet”. (ibid, s 128) En kanon får sina praktiska uttryck i
antologier, klassikerserier, kurslistor osv. Ett sätt att komma tillrätta med begreppet är
enligt honom att erkänna att det finns flera olika kanon, att förändringar i kanon hör till
det normala och att varje kanon måste förstås och bedömas i sitt sammanhang.
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Nussbaum framhåller att vi inte kan lita på att vår personliga erfarenhet kan förmedla
allt vi behöver veta. I samband med beskrivningen av de ”African-American studies”
som hon är en stark företrädare för, berättar hon att den enda kontakt hon själv hade
med svarta människor under sin uppväxt i Pennsylvania på 1960-talet var som tjänste-
folk. Under de första tjugo åren av sin akademiska karriär hade hon två svarta studenter
och inga svarta kolleger. För henne har den personliga erfarenheten inte räckt utan hon
har varit tvungen att ”find things out mostly by reading and imagining”. (Nussbaum
1995, s 117, 152)

Hon använder sig som nämnts gärna av skönlitteratur för att exemplifiera sina filoso-
fiska resonemang och göra dem mera konkreta och begripliga. ”Ett  filosofiskt exempel
av klassiskt snitt kan, menar hon, inte leva upp till litteraturens förmåga att spåra ett
komplext beslutsmönsters historia bakåt, visa dess rötter i en specifik livsform och
blicka framåt mot dess konsekvenser för detta liv” skriver Zivkovic i sin inledning.
(Nussbaum 1995, s 11)

Nussbaums uppfattning är att kunskap i form av fronesis som kräver fantasi, lyhördhet
och känsla inte kan läras in genom utbildning utan enbart förvärvas genom lång egen
livserfarenhet. Ett sätt att ersätta och komplettera den egna livserfarenheten är att läsa
om andras erfarenheter helst i skönlitterära verk. ”Vi konsulterar berättelser om praktisk
vishet…för att som läsare själva formas till just sådana uppmärksamma och urskiljande
varelser.” (ibid, s 86 och 113, Gustavsson 2000, s 191-ff) De förebilder som vi behöver
för att träna vår omdömesförmåga är ”de människor vars historier vi har tillräcklig
detaljkännedom om för att de enskilda övervägandenas betydelse och fyllighet ska bli
begripliga, nämligen våra vänners liv, och romangestalters liv i så måtto som vi kan låta
dem bli våra vänner.”  (Nussbaum 1995, s 97) På ett annat ställe skriver hon att kärlek
och fantasi är viktiga för ett rationellt omdöme. För att undvika fördomar måste vi
berika vår fantasi med berättelser. (Nussbaum 1997, s 292)

Därför menar hon att ”narrative imagination”  måste ingå som ett moment i den ”liberal
eduction” som hon anser ska vara obligatorisk i all högre utbildning. ”Narrative
imagination” fördjupar vår förmåga till inlevelse med människor som är främmande och
annorlunda och hjälper oss att förstå deras motiv och behov. All konst spelar en vital
roll för att utveckla en sådan förståelse men i högsta grad litteraturen som kan gestalta
olika människors specifika omständigheter och konkreta problem. Med hänvisning till
Aristoteles framhåller hon att litteraturen inte bara visar de verkliga händelserna utan
också möjligheterna ”not something that has happened, but the kind of thing that might
happen”. (Nussbaum 1997, s 86) Nussbaum hävdar att det är litteraturen som allra först
får oss att inse dels att andra människor har samma tankar och känslor som vi själva,
dels att våra möjligheter att förstå en annan människa trots det är begränsade eftersom
det alltid finns rika inre världar inom oss alla som är dolda för insyn. (ibid, s 85-ff)

En viktig aspekt i förmågan till inlevelse är medkänslan som följer av insikten att en
person precis som du och jag har lidit en oförrätt som inte beror på henne själv.
Medkänslan förutsätter att vi inser vår egen utsatthet och att samma sak kan hända oss
men här infinner sig vissa begränsningar. Vi kan enligt Nussbaum lättare tänka oss in i
att ha en annan nationalitet än att föreställa oss vara av ett annat kön eller ras. I dessa
sistnämnda fall är det ännu viktigare att träna upp förmågan till medkänsla genom att
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läsa skönlitteratur. Eftersom vi inte kan byta ras kan vi med berättelsens hjälp ändå
försöka föreställa oss hur det skulle kunna vara och hon framhåller vikten av att
inkludera böcker som låter människor från andra kulturer och raser, etniska minoriteter,
kvinnor och sexuella minoriteter komma till tals. Det främmande som en del finner
hotande kan i stället bli en källa till djupare förståelse av det mänskliga livet och att
undvika mångfalden är ett sätt att avstänga sig själv från det mänskliga livets mysterier.
(1997, s 89, s 99-ff, 259)

De exempel hon själv använder i de av mig nämnda böckerna hämtar hon från de antika
dramerna, Henry James, Marcel Proust och Charles Dickens. Hon skriver också att
Aristoteles uppfattning att praktisk vishet kan förvärvas genom tydliga förebilder ”på ett
passande sätt skulle kunna artikuleras genom en viss sorts roman” t.ex. en av Henry
James. (1995, s 92) Hon avslutar med att hävda att skönlitteraturen är

urgently important for the citizen, as an expansion of sympathies that real life cannot culitvate
sufficiently. It is the political promise of literature that it can transport us, while remaining
ourselves, into the life of another, revealing similarities but also profound differences between the
life and thought of that other and myself and making them comprehensible, or at least more nearly
comprehensible. (ibid s 111)

Även Gustavsson tar upp skönlitteraturen som en beskrivning av YDG�VRP�lU�P|MOLJW i
motsats till den faktiska verkligheten och framhåller att berättelsen är ”den
kunskapsform som öppnar vägen till att vi kan tänka bortom det faktiska, så att vi kan
föreställa oss det möjliga”. (Gustavsson 1996, s 99) Han hänvisar till Paul Ricoeur som
definierar människan som ”en varelse som berättar historier” och dessa historier är alltid
fiktiva eftersom vi inte bara använder fakta utan också vår fantasi. (ibid, s 102) Liksom
Nussbaum menar han att den vetenskapliga kunskapen är otillräcklig och att den
kunskap som finns i en skönlitterär bok inte kan ersättas med någon annan information.

Vid vårt samtal förtydligar han sin uppfattning genom att påpeka att skönlitteraturen är
”paradexemplet på bildning” och att den varit normgivande under hela bildnings-
traditionen från Oscar Olsson och framåt. (Intervju 2000-10-31) Anledningen anser han
är att den gestaltar de allmängiltiga mänskliga erfarenheterna och de komplexa
mänskliga sammanhangen.

Alsheimer menar att skönlitteraturen spelar en överlägsen roll för att förankra och
förstärka ordinarie kurslitteratur. ”Som inget annat lyckas skönlitteraturen med konst-
stycket att upplysa om, gestalta, förklara och popularisera även svåra frågor”.
(Alsheimer 2000, s 80) Man kan läsa historiska framställningar om brott mot mänskliga
rättigheter men ingenting kan överträffa exempelvis Slavenka Drakulics roman 6RP�RP
MDJ�LQWH�YRUH�GlU när det gäller täthet och närvarokänsla. Den väcker känslor som har en
förmåga att etsa sig fast på ett annat sätt än faktauppgifter.

Skönlitteraturen lär läsaren att ”måla upp bilder för sitt inre öga och formulera egna
ståndpunkter”. (ibid, s 82) Den förser henne med ”inre karta och kompass och därmed
tolkningsredskap” och han undrar oroligt vad  som händer med dem som inte läser
böcker och inte får tillgång till detta. (ibid, s 82) All världens information kommer
aldrig att kunna ersätta behovet av visdom som för honom innebär förmågan att kunna
tänka själv utifrån vad man lärt sig genom livserfarenhet men också genom litteratur,
film, teater, kvalitetstidningar och tidskrifter. Visdom är som en enorm verktygslåda
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fylld med redskap med vars hjälp man kan tolka och förhålla sig till världen och sina
medmänniskor. (Intervju 2000-10-24)

����� 5HNRPPHQGHUDG�OlVDUW

Nussbaum anser att en kritisk läsning av skönlitteraturen är viktig. Det räcker inte att
betona den erfarenhet vi får del av utan vi måste också ställa kritiska frågor och varje
text måste placeras in i sitt historiska och sociala sammanhang. Ett uppslukande av
texten kan mycket väl ligga till grund för det kritiska reflekterandet som gärna kan ske i
diskussion med andra människor som läst samma text och kan fördjupa och ifrågasätta
våra egna iakttagelser. ”Through this process we attain insight into what we have
become while we were enjoying the work.” Hon citerar här kritikern Wayne Booth som
anser klassrummet som den ideala platsen för en sådan diskussion. ( Nussbaum 1997, s
101)

En livlig debatt är väsentlig. God undervisning ska inleda ett samtal men också väcka
nyfikenhet. Nussbaum påpekar att även om de flesta av naturen äger denna egenskap
måste den stimuleras genom en undervisning som uppmuntrar studenterna till en öppen
och levande hållning och ger dem en beredskap för att hitta något intressant och värde-
fullt när de läser om andra människor i andra civilisationer. Sådana studenter lär sig att
ifrågasätta, tränga in i och undersöka ”question, probe, inquire” dvs. de har fått goda
intellektuella redskap som gör dem rustade som medborgare i dagens värld. (ibid, s
147)

En sådan ifrågasättande utbildning måste utgå från studentens egen situation, kunskaper
och åsikter och de hinder som kan finnas för att hon eller han ska kunna uppnå
intellektuell frihet och självkännedom. Först när man förstår den egna identiteten kan
man går vidare och förstå andra. Att okritiskt överta tankar och föreställningar utan
fundera över betydelsen för en själv ger inte någon vägledning. Endast genom att gå till
sig själv och att utnyttja sina egna erfarenheter lär man sig att behärska sina egna tankar.
(ibid, s 22, 196, 293)

I detta sammanhang poängterar Nussbaum att det är viktigt att böcker inte blir
auktoriteter. Ofta är deras prestige så stor att studenterna glömmer att använda sitt eget
förnuft och bara förlitar sig passivt på det skrivna ordet. Studenter som införlivat en
mängd böcker kan komma att tro att de är väldigt kloka och en sådan arrogans mot-
verkar motivationen för verkligt sökande efter kunskap och för att bilda sig egna
uppfattningar. Böcker ska inte betraktas med vördnad och de är inga mål i sig själva
utan värdefulla redskap som hjälper till att träna förnuftet. (ibid, s 34-ff)

����� &RUH�FXUULFXOXP�NXUV�L�-|QN|SLQJ

Alsheimer uppger att projektet med obligatorisk läsning av skön- och populärveten-
skaplig litteratur startade våren 1997. Studenterna på det affärsrättsliga programmet
läser under sina åtta studieterminer omkring 15 böcker per termin med anknytning till
ett speciellt tema utöver ordinarie kurslitteratur. Under denna ”bildningsresa” studerar
de skönlitteratur och litteratur inom humaniora, samhällsvetenskap och populär natur-
vetenskap (Alsheimer 2000, s 86). Den underliggande röda tråden är respekten för
människovärdet, individen, rättsstaten och demokratin och den valda litteraturen belyser
dessa värden ur olika perspektiv, länder och epoker.
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Frågor som ”Kafka” Har dom spelat på MTV?” är den lite tillspetsade anledningen till
projektet enligt tidningsrubrikerna men den seriösa bakgrunden är Alsheimers oro och
rentav ilska inför dagens undervisning och hur den behandlar unga människor. Han
framhåller att språkträningen i svenska är under all kritik och att ämnen som historia
och filosofi nästan respektive totalt försvunnit. De studenter som kommer till hög-
skolorna visar en ”beklämmande brist på skolning och träning i konsten att tänka och
reflektera” och kursen syftar delvis till att återställa standarden och återta vad som borde
varit inhämtat under de tidigare tolv skolåren. (Intervju 2000-10-24)

Han hävdar att både utbildningsväsendet och hela samhället håller på att förneka vår
unicitet som tänkande människor som kan hämta erfarenhet från tiden bakom oss och
extrapolera den in i framtiden och bedöma konsekvenserna av vårt handlande. I stället
får vi en kompetenstränad och kvalitetssäkrad värld som saknar förmåga till reflexion.
Kompetens i det här sammanhanget förklarar han som förmågan att rutinmässigt utföra
enkla handgrepp eller som kattens förmåga att fånga råttor. Han ifrågasätter också den
otroliga slagsidan av det teknokratiska på bekostnad av det sociala och humanistiska
och marknadens och ekonomernas inflytande på utbildningen idag. Ett exempel är IT
som blivit ett mål i sig i stället för att vara ett medel och den sammanblandning mellan
information och kunskap som informationsöverflödet lett till. I stället hävdar han med
bestämdhet att man blir en bättre jurist, ekonom, läkare eller civilingenjör om man har
en bred humanistisk och samhällsvetenskaplig skolning.

Språkets förflackning och den språkliga nyfattigdomen är ett av skälen till hans kritik av
dagens utbildning. Han framhåller att det är med hjälp av språket som vi tänker och
målar upp våra inre bilder. Om vi inte har ett rikt ordförråd och förstår de språkliga
nyanserna är vi tankemässigt begränsade och kan inte ta till oss en komplicerad text.
Språket är nyckeln till förståelse, till kunskap och till det abstrakta tänkandet. Utan
förmåga till abstrakt tänkande kan vi inte känna empati eftersom vi inte kan sätta oss in i
en annan människas situation. Och utan kunskaper i språk och historia är vi berövade
viktiga tolkningsredskap och orienteringsmärken i tillvaron.

Hans övergripande syfte är att ”lägga grunden för en bildad medborgare” som kan
hantera sina känslor och ”vara spelare i ett demokratiskt lag”. (Intervju 2000-10-24) En
medborgare med andra referensramar än MTV som kan analysera argument,
genomskåda bluffmakare och inta en självständig ställning. Målsättningen är att bilda
studenterna, att få dem att växa som människor, att bli perspektivrikare, att bli tryggare i
sin tillvaro, att skapa en egen tankeförmåga hos dem och få dem att inse att det inte
finns en enda lösning på ett problem, inte ett enda förhållningssätt och inte en enda
kultur som har rätt. Detta försöker han göra genom att ge dem olika infallsvinklar och
kunskap om olika områden; allt enligt hans slogan att ”lära för livet och inte bara för
näringslivet”. (Intervju 2000-10-24) ”Studenterna skall på djupet tränga in i
grundläggande problem. De skall medvetandegöras om samspelet mellan frihet och
makt, vara förtrogna med de stora frågorna och förstå betydelsen av humanitära
värden.” (Alsheimer 2000, s 86)

Redovisning sker genom seminarier och en skrivning i slutet av varje termin med en
mycket övergripande frågeställning där studenterna måste förhålla sig till den litteratur
de läst, reflektera över och kommentera den och komma med egna tankar och idéer.
Alsheimer framhåller att resonemangen på seminarierna och möjligheterna för
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studenterna att få argumentera för sina åsikter inför någon som ”spelar djävulens
advokat” är mycket effektivare än skrivningar. Enbart seminarier är emellertid för
närvarande inte genomförbart på grund av den kraftiga ökningen av antalet kurs-
deltagare. För att få ut sitt juridikbetyg måste man vara godkänd på skrivningen men
däremot påverkar inte skrivningsresultatet juridikbetygets nivå.

En utvärdering kommer att göras av en doktorand i pedagogik som kommer att få hjälp
av Katherine Bernhardi Trow men Alsheimer poängterar att projektet på grund av
medelsbrist ännu inte nått det skick som han tänkt sig. Hans mål är att kunna ha
seminarier helst varje vecka och högskolan har ansökt om medel motsvarande ett halvt
lektorat för seminarier, externa föreläsningar etc.

Han berättar att man redan kunnat konstatera att de studenter som deltagit i projektet har
blivit perspektivrikare och skriver en bättre prosa. De har blivit mera konkreta i sitt sätt
att resonera och använder ord med klar betydelse. I  'HQ�VN|QD�VN|QOLWWHUDWXUHQ tar han
också upp de framsteg studenterna gjort och nämner att de

växt intellektuellt och moraliskt. Deras förmåga att analysera, att snabbt sätta sig in i nya saker, i
nya förhållanden och i nya problem samt att betrakta dessa från olika perspektiv har förbättrats
påtagligt. De har fått en mycket bättre uppfattning om omvärlden och en bättre förmåga att tolka
och förstå händelser i denna. Förmågan till empati har ökat…Allt sammantaget har detta lett till
personlig intellektuell tillfredsställelse, ett innehållsrikare liv och att de reguljära akademiska
kurserna klaras av lättar och med bättre resultat (Alsheimer 2000, s 87)

Det är han själv som väljer litteraturen med utgångspunkt från hans större erfarenhet
och vetskap om vad studenterna bör kunna men han tar till sig deras förslag. Han
påpekar att så länge man läser kvalitetslitteratur spelar det egentligen ingen roll vad man
läser. Huvudsaken är att det bidrar till förmågan att tänka och reflektera. När jag frågar
vad han menar med kvalitet menar han att det finns ett överflöd på god litteratur.
Anledningen till att han fastnat för olika teman är att man måste ha något gemensamt att
resonera kring för att inte diskussionen ska spåra åt alla håll. Själva temat i sig spelar
mindre roll utan det viktiga är att läsa böcker med olika infallsvinklar som ger upphov
till diskussion och respekt för andras uppfattningar. I varje tema ingår både populär-
vetenskaplig litteratur och skönlitteratur som skildrar olika skeden. Exempel på teman
tagna från litteraturlistan för höstterminen 2000 är ”Rätt och samhälle”, ”Makt, makt-
missbruk, frihet, solidaritet och civilkurage”, ”Centraleuropa”, ”Ryssland,
Sovjetunionen och kommunismen”, ”Tyskland”, ”Tredje riket”, ”Etnicitet, främling-
skap, rasism, nationalism mm.”, ”Uppväxt, relationer, ålderdom”, ”Naturvetenskap”. Ett
typexempel är temat ”Centraleuropa” där det ingår två historiska verk varav det ena
skildrar den nuvarande situationen (CHQWUDOHXURSDV�KLVWRULD av Kristian Gerner och 7KH
5HELUWK�RI�+LVWRU\��(DVWHUQ�(XURSH�LQ�WKH�$JH�RI�'HPRFUDF\ av Misha Glenny), ett
filosofiskt (:LWWJHQVWHLQV�:LHQ av Allan Janik och Stephen Toulmin) och ett kultur-
historiskt ('RQDX av Caludio Magris). Resten är skönlitteratur som kan knytas till olika
skeden och länder av  Joseph Roth, Robert Musil, Franz Kafka, Arthur Koestler,
György Konrad, Czeslaw Milosz, Milos Tsernjanski och Daniel Hjort. Samtliga böcker
har skrivits under 1900-talet och de flesta har kommit ut i nya upplagor under de senaste
tjugo åren. Alsheimer har vid ett annat tillfälle påpekat att han ”ger sina elever nyut-
komna goda böcker…Jag tror att det skulle döda intresset att genast börja med Proust,”
(Universitetsläraren 15/2000, s 2).
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Han framhåller att skönlitteraturen har ett värde i sig men han anser också att den spelar
en överlägsen roll för att förankra och förstärka ordinarie kurslitteratur eftersom den på
ett ”oöverträffat sätt gestaltar händelser, känslor och fenomen”. (Intervju 2000-10-24)
Han uppger att man kan läsa historiska framställningar om brott mot mänskliga
rättigheter men ingenting kan överträffa exempelvis Slavenka Drakulics roman 6RP�RP
MDJ�LQWH�YRUH�GlU när det gäller täthet och närvarokänsla. Den väcker känslor och känslor
har en förmåga att etsa sig fast bättre än rena faktauppgifter.

Det bildningsprogram som Katherine Trow utvärderat och beskrivit i +DELWV�RI�0LQG�var
ett försök i mitten av 1960-talet vid Berkeley kallat Tussmans College efter
initiativtagaren filosofiprofessorn Joseph Tussman som syftade till ”bildning för
individens och samhällets skull”. (Svenska Dagbladet 1999-09-28) Alsheimer uppger att
han inte alls kände till Tussmans College förrän han läste Trows bok 1999 och att han
från början inte hade några egentliga förebilder för sitt projekt. (Intervju 2000-10-24
och Alsheimer 2000, s 86)

��� 6DPPDQIDWWQLQJ

När jag började arbeta med min uppsats hade jag en ganska oreflekterad syn på bildning
som något allmänt positivt och värdefullt utan att veta vad som egentligen borde ingå i
begreppet. Det var därför med viss förvåning som jag tog del av det kritiska anslaget i
Thavenius bok. Han modifierar sin ståndpunkt efter hand och i sak kan jag inte se att
hans bildningsbegrepp skiljer sig så mycket från t.ex. Bernt Gustavssons. När det gäller
bildningens huvudförutsättningar ansluter sig båda till den definition som görs i
1DWLRQDOHQF\NORSHGLQ. Jag vill emellertid redan här göra helt klart att jag själv med
bildning aldrig avsett ”bildade klasser” och ”bildat uppträdande” och att detta inte heller
betraktas som gängse uppfattning idag enligt den nämnda definitionen (se avsnitt 3.1).

Både Gustavsson och Thavenius anser att bildning står för helhet och inte specialisering
och att den kräver mänsklig aktivitet. De är överens om att bildning som en öppen och
oändlig process står i motsättning till tanken om givna mål liksom att idén om frihet
från inre och yttre tvång är en utopi som inte går att förena med verkligheten.

Inte heller när det gäller inställningen till kulturarv och kanon kan jag upptäcka någon
större skillnad. Bildning innebär att man tar del av kulturarv och traditioner men vad
som ingår i detta kulturarv och vem som bestämmer det är troligen den mest kontro-
versiella frågan i bildningsdiskussionen. Både Gustavsson och Thavenius är rörande
överens om vilka som hittills i stor utsträckning avgjort detta. För vad är ”det
eurocentriska, det nationella, den vita rasen, det manliga släktet, de dominerande
klasserna” (4.4.2) annat än ”den vite mannen av medelklass” (4.4.1). Gustavsson anser
att bildning är att omtolka det förflutna, dvs. kulturarv och traditioner, utifrån dagens
situation och ge det nya innebörder. Thavenius menar att den bildning han skulle kunna
ställa upp på är en förmåga att tolka och använda så många olika kulturella koder som
möjligt.

Jag utgår från att Alsheimer har en mera odelat positiv syn på bildning eftersom det är
hans uttalade syfte att bilda studenterna. Bildning innebär för honom att på djupet tränga
in i, medvetandegöras, bli förtrogen med och förstå betydelsen av någonting. Att genom
läsning, kritisk reflektion och diskussion ge studenterna fungerande intellektuella
redskap är viktigare än vad de läser så länge det rör sig om kvalitetslitteratur. Exemplen
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från litteraturlistan hösten 2000 visar att han håller sig inom en västerländsk,
huvudsakligen manlig tradition.

Nussbaum argumenterar för en bildningsuppfattning som syftar till en fördjupning av
känsla, empati, inlevelse och omdöme, som kritiskt granskar och som utvidgar
kulturarvet till att omfatta främmande kulturer och tidigare uteslutna grupper. Att lära
sig ifrågasätta, tränga in i och undersöka menar hon är goda intellektuella redskap.

Efter att tidigare i uppsatsen ha gjort försök att reda ut begreppen bildning, folkbildning
och kunskap kan jag konstatera att det inte är meningsfullt att idag försöka skilja på
bildning och folkbildning. Det enda som är viktigt att fastställa i det sammanhanget är
att bildning är till för alla. Inte heller ser jag någon praktisk nytta för den fortsatta
diskussionen att skilja mellan bildning och kunskap även om jag uppfattar bildning som
det överordnade begreppet. Kunskapsbegreppet ”fronesis” som Gustavsson och
Nussbaum använder ingår som en  väsentlig del i det som jag uppfattar som bildning.

När det gäller uppfattningen om läsning av skönlitteratur koncentrerar jag mig på
Alsheimer, Gustavsson och Nussbaum. Alla tre är överens om att det krävs en kritisk
läsning. Nussbaum tar upp det som en särskild punkt och framhåller att det är viktigt att
ifrågasätta de erfarenheter vi får del av vid läsningen och att det helst kan ske i
diskussion med andra gärna i en klassrumssituation. Alsheimer återkommer ständigt till
vikten av att tänka och reflektera. För att klara skrivningarna måste studenterna förhålla
sig till texterna, reflektera, kommentera och komma med egna tankar och idéer men han
anser seminarierna värdefullare. Där får studenterna argumentera för sina idéer och med
hänsyn till att han uppger att han själv spelar ”djävulens advokat” utgår jag från att de
blir starkt ifrågasatta. För Gustavsson är det en naturlig och väsentlig del av
bildningsprocessen att bearbeta och reflektera över det man läser för att kunna tillägna
sig det och göra det till en personlig kunskap.

Alla tre anser att läsningen leder till en förändring eller omvandling när man tillgodogör
sig texten. För Gustavsson är förändringen målet för bildningsprocessen och inte ett
medel. När vi med hjälp av våra erfarenheter och kunskaper införlivar ny kunskap
genom läsning omtolkar vi det vi tidigare ansett och kunnat och blir förändrade som
människor. Detta är den oändliga processen som ständigt pågår och som har ett värde i
sig. Nussbaum säger att vi genom den kritiska läsningen ”attain insight into what we
have become while we were enjoying the work” dvs. vi har blivit annorlunda än vi var
när vi började. Tack vare denna förändring fördjupas vår förmåga till förståelse,
inlevelse och empati och vi utvecklas till ”världsmedborgare”. För Alsheimer medför
den kritiska läsningen att studenterna lär sig tänka och göra självständiga ställnings-
taganden, får flera förhållningssätt och blir perspektivrikare vilket leder till att de växer
som människor och blir tryggare i sin tillvaro men också att de klarar sina fortsatta
studier bättre och blir skickligare yrkesmänniskor.

Den nyansskillnad jag anar är att Alsheimer mera betonar läsning av skönlitteratur som
ett medel och har en mera instrumentell syn på bildning än Gustavsson och Nussbaum
har. Även om Gustavsson framhåller att målsidan alltid måste vara närvarande ligger
inte tyngdpunkten i bildningsprocessen i att skaffa betyg eller få yrkesmeriter utan i att
förändras och utvecklas som människa. Men även Alsheimer ser utvecklingen, det
mänskliga växandet, som viktig.
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Den markanta skillnaden mellan de tre är utgångspunkten för läsningen vilket konkret
innebär vad vi läser och hur det väljs. Enligt Gustavsson och en bildningsuppfattning
som går tillbaka till Oscar Olsson bör vi alltid utgå från våra egna erfarenheter och vår
egen vardagsvärld. Gustavsson markerar att det även gäller i undervisningen. Läraren
bör känna eleverna så väl att hon/han kan föreslå litteratur som anknyter till deras
intressen. Även Nussbaum menar att vi bör närma oss det obekanta efter en kritisk
granskning av det bekanta och att vi möter, tolkar och förstår andra traditioner med
utgångspunkt från vår egen gemenskap. Som jag tolkat Alsheimer startar läsningen i
hans projekt från en allmän brist på kunskap hos studenterna och knappast inte från
deras tidigare erfarenheter.

Alsheimer gör själv upp litteraturlistorna med vad han kallar ”god” litteratur. Nussbaum
rekommenderar både verk som ingår i den västerländska kanon och nya kontroversiella
böcker. Gustavsson anser att man mycket väl kan starta med populärlitteratur och att
färdiga litteraturlistor definitivt inte är något som befrämjar läslusten vid folkhögskolan.

Dessa synpunkter på bildning och skönlitteratur är det som jag vill utveckla vidare i min
undersökning på några folkhögskolor.

�� 5HVXOWDWUHGRYLVQLQJ

Folkhögskolan är en nordisk skolform för vuxna som först inrättades i Danmark efter en
idé av Nicolai Frederik Severin Grundtvig. Han betonade vikten av det talade ordet, dvs.
det levande ordet i motsats till den bokliga lärdomen, och en undervisning baserad på
muntliga föreläsningar och samtal mellan lärare och elever. Det nordiska kulturarvet var
ett väsentligt inslag i Grundtvigs bildningsprogram och det danska språket, nationell
historia och nordisk mytologi blev huvudämnen i den danska folkhögskolan. Den skulle
vara öppen för alla och inte ge någon yrkesutbildning utan väcka fosterlandskärlek och
ge kunskap om livet. Denna orientering i livsfrågor skulle ske med utgångspunkt från de
studerandes egna erfarenheter och det nordiska kulturarvet.

De första svenska folkhögskolorna var Önnestad och Hvilan i Skåne och Herrestad
(nuvarande Lunnevad) i Östergötland som alla tre startade vinterkurser 1868. Dessa
bildades på initiativ av bönderna som ville ordna utbildning åt sina söner, så att de
skulle kunna utnyttja den större politiska makt som bondeklassen fått i och med den nya
kommunallagstiftningen 1862 och representationsreformen 1865. Man diskuterade till
och med om den svenska skolformen skulle heta ”bondehögskola” innan man bestämde
sig för folkhögskola och det man betonade var ”allmän medborgerlig bildning” med
undervisning i medborgerliga kunskaper om samhället och i lantbrukets skötsel förutom
svenska och historia. Först 1906 fick arbetarklassen tillträde till folkhögskolan vilket
inte skedde utan stridigheter. Både Brunnsviks och Hola folkhögskola som var de första
som öppnades för arbetare förvägrades periodvis stadsbidrag för sin verksamhet.
(Nationalencyklopedin sjätte bandet, 1991, s 469-ff, Gustavsson 1991, s 62-ff, 86-ff)

Idag finns 147 folkhögskolor i Sverige varav den senaste, Hällefors, startades så sent
som 2000. De olika landstingen är huvudmän för 47 av dessa medan ett fyrtiotal är
rörelsedrivna. Den största andelen drivs av fria stiftelser som ofta kan vara sammansatta
av olika rörelser. (Folkhögskolor 2000/2001 och kompletterande telefonsamtal med
Folkhögskolornas informationstjänst (FIN) i september 2000.)
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I en aktuell informationsskrift uppges dagens folkhögskola ha tre roller, dvs. som
folkrörelseorgan, vuxenutbildare och kulturbärare. Varje folkhögskola har möjlighet att
skapa sin egen profil både utifrån huvudmannens ideologi och den ämnes- och mål-
gruppsinriktning som man väljer. Undervisningen ska skilja sig från den som ges vid
gymnasieskolan och högskolan. Samtidigt är en av folkhögskolans viktigaste uppgifter
att utjämna utbildningsklyftor och ge matnyttiga kunskaper för fortsatta studier eller
arbetsliv. ”Studierna i mer traditionella skolämnen får gå hand i hand med ett friare
kunskapssökande” (Om folkhögskolan 1996, s 12) På alla skolor ska allmänna kurser
avsedda för dem som saknar grundskole- eller gymnasieutbildning utgöra minst 15
procent av verksamheten. Dessa kurser innehåller grundskolans och gymnasiets
kärnämnen men kan också ha en särskild inriktning t.ex. idrott, musik, drama,
datakunskap eller internationella frågor utöver de allmänna ämnena. Dessutom finns
särskilda kurser i musik, mediakunskap, konsthantverk osv. samt yrkesinriktade kurser
för t.ex. kyrkomusiker, dramapedagoger, fritidsledare och journalister.

Från början var folkhögskolorna helt betygsfria. Idag förekommer fortfarande inga
betyg men däremot får de studerande studieomdömen med en sammanfattande
bedömning av deras ”förmåga att bedriva studier” och ”förutsättningar att tillgodogöra
sig fortsatt utbildning”. Följande faktorer vägs in i begreppet studieförmåga:

Förmåga till analys och bearbetning av stoff
Färdigheter och förbättring av dessa
Kunskaper och förbättring av dessa
Förmåga till överblick
Förmåga att organisera studier
Ambition och uthållighet
Social förmåga, t.ex. samarbetsförmåga och ansvarstagande för gemensamt arbete.
(Ibid, 13)

Studieförmågan anges i en av de fyra olika graderna ”Utmärkt”, ”Mycket god”, ”God”
eller ”Mindre god”  och varje elev får enbart ett sammanfattande omdöme som sätts
gemensamt av alla undervisande lärare. Inom varje skola bör 15 % av eleverna få
omdömet ”Utmärkt”, 45 % ”Mycket god”, 35 % ”God” och 5 % ”Mindre god”. Endast
mindre avvikelser från dessa genomsnitt får förekomma.

Folkhögskolans allmänna kurs ger grundläggande behörighet för högskolestudier. För
den som inte alls gått i gymnasiet krävs då tre år på folkhögskola samt kunskaper
motsvarande godkänd nivå i gymnasieskolans kärnämnen svenska, engelska,
matematik, samhällskunskap, naturkunskap och religionskunskap. De som har denna
behörighet utgör en egen urvalsgrupp vid antagningen till högskolan. (Ibid, s 13)

��� 6NROD�$

Den allmänna kursen på denna folkhögskola har en betoning på samhällsvetenskapliga
ämnen och bl.a.  organisationskunskap finns med på schemat. Syftet är att lära de
studerande att våga tala inför grupp, delta på möten och säga sin mening, kunna agera
mötesordförande osv. så att de i förlängningen kan vara med och påverka samhälls-
utvecklingen genom politiskt och fackligt arbete eller arbete i olika organisationer.

Skolan har ett stort bibliotek med ca 46 000 böcker. Bibliotekarien har arbetat på skolan
i många år heltid som bibliotekarie men undervisar sedan några år också i litteratur
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omkring 30 procent av sin arbetstid. På skolans hemsida finns en länk till biblioteket.
(Intervju 010419, studierektor)

����� 8QGHUYLVQLQJ

På denna skola omfattar litteraturundervisningen som ingår i ämnet svenska B sju
timmar per vecka (en förmiddag och en eftermiddag). I denna tid ingår också
förberedelser för uppsatsskrivning samt presentation och opposition av de färdiga
uppsatserna. Eleverna skriver en kortare övningsuppsats på hösten och den egentliga
längre uppsatsen under vårterminen. Själva skrivandet ligger utanför lektionstid. Två
lärare arbetar tillsammans och båda är med på samtliga lektioner. En av dem, som varit
på skolan i 20 år, har i många år haft en heltidstjänst som bibliotekarie men har nu
litteraturundervisning 30 procent av sin arbetstid. Hon kallas i det följande lärare 1. Den
andra läraren har tidigare arbetat som grundskollärare på högstadiet och som utlands-
lektor i svenska som främmande språk (lärare 2). (Intervju 010419, båda lärarna)
Studierektorn har en bakgrund som skogsarbetare och ombudsman innan han blev lärare
i samhällskunskap på skolan. (Ibid, studierektor) Jag intervjuade honom enskilt och de
båda lärarna tillsammans. De underströk att de har ”kul ihop” när de undervisar. 20
elever i en grupp är ganska normalt och åldern varierar mellan 20 och 50 år. Många har
läs- och skrivsvårigheter och en del av dem är utredda dyslektiker. En elev i den grupp
de undervisar för tillfället har inte svenska som modersmål.

Med en litteraturhistoria med exempel ur litteraturen som grund går man igenom
litteraturen kronologiskt och ”skumläser” texten som handlar om en viss epok. Eftersom
många elever inte är så bevandrade försöker lärarna ge en del ingångspunkter för den
vidare läsningen. Det kan vara en koppling till den filmatiserade versionen av en roman,
t.ex. 0DGDPH�%RYDU\, en teaterföreställning, en radioinspelning eller att de presenterar
ett bokbord. Ofta använder de också utbildningsradions videofilm ”Levande litteratur”.
Därefter får eleverna välja olika författare eller områden som de koncentrerar sig på
samtidigt som de uppmanas att ”förkovra sig” genom att gå till biblioteket och hitta fler
källor. Alla läser olika böcker och berättar om dem och författaren för de övriga. Dessa
redovisningar, som huvudsakligen är muntliga, kan ha olika form. Ibland dramatiserar
man, ibland använder man blädderblock och ibland är det ett krav att redovisa från
talarstolen för att eleverna ska ha fått möjlighet att pröva det en gång. Den är ett
hjälpmedel som man ska vara bekant med därför att ”det mesta som man är bekant med
det är man inte rädd för” (Intervju 010419, lärare 1). De uppmanas också att inte läsa
innantill när de redovisar.

Ofta hjälper lärarna eleverna inför redovisningarna genom att presentera ett urval texter,
ett ”smörgåsbord”, som de kan välja bland. De har t.ex. ägnat ett avsnitt åt $UEHWHWV
DQVLNWH då eleverna fick presentera en författare och text som de valt ur Lars Furulands
antologi. Då fördjupade de sig i Moa Martinsson och såg spelfilmen om henne. Men
mestadels är det lärarna som gör det urval som eleverna kan välja från och det blir
format av den elevgrupp man har. I nuvarande grupp vet lärarna att många är
ensamstående mödrar och försöker plocka in texter där de kan känna igen sig till en viss
del och hitta beröringspunkter. Vid mitt besök kom lärarna just från en redovisning av
modernismen och berättar att ett par elever visserligen valt Kafka och Camus men två
kvinnor hade fastnat för Herbjoerg Wassmo. En manlig elev som varit mycket villrådig
skulle på lärarnas förslag redovisa 'HQ�JDPOH�RFK�KDYHW av Hemingway eftersom
läraren visste att han var mycket intresserad av fiske. En kvinna hade valt *ODVNXSDQ av
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Sylvia Plath sedan hon genom lärarnas berättelse om boken sett en koppling till sin
uppsats som handlar om panikångest. (Intervju 010419, båda lärarna)

I undervisningen ingår författarbesök och musikprogram och man har även konst-
utställningar. (Ibid)

����� %LOGQLQJVV\Q

Studierektorn menar att bildning är kulturverksamhet, tid för samtal och eftertanke och
att det är något som skolan måste slåss för idag eftersom eleverna är så fruktansvärt
inriktade på effektivitet, behörigheter och utbildning. Även om han har all respekt för
att människor som blivit arbetslösa på grund av neddragningar eller måste byta yrke på
grund av skador behöver en grundläggande behörighet påpekar han att bildning är något
mera än konkret utbildning och något minst lika viktigt på längre sikt. En annan orsak är
att bara mellan 10 och 20 procent av eleverna på de långa kurserna bor på internatet
vilket gör att den naturliga tiden för samvaro på kvällarna har försvunnit. Han anser att
det finns en skillnad mellan kultur och finkultur vilken också avspeglas i en skillnad
mellan folkbildning och bildning där bildning i vissa kretsar innebär det ”vi lite spydigt
kallar för finkultur”. (Intervju 010419, studierektor) Folkbildning är sprungen ur en
arbetarklass och får inte bara omfatta Operan och Dramaten. Skolan idag står för en
folkbildningstanke som är gemensam för de flesta folkhögskolor och flera andra
organisationer enligt studierektorn.

Lärarna hänvisar till Ellen Keys berömda yttrande att ”bildning är vad som finns kvar
när vi glömt vad vi lärt”. Bildning innebär att ”kunna omsätta sina kunskaper till ett sätt
att leva i ett sammanhang” och att ”ha tilltro både till sig själv och sin omgivning”.
(Intervju 010419, lärare 2) Det handlar om ett synsätt och en människosyn och betyder
absolut inte att man måste kunna en massa namn eller årtal. Att utgå från ett ämne som
svenska är en bra möjlighet om man vill försöka medverka till någon sorts bildning. De
tycker att folkbildning i mångt och mycket är synonymt med bildning. Även om
folkbildning är ett ord som urholkats väldigt mycket säger lärare 1 att hon är stolt över
att arbeta inom en skolform där begreppet folkbildning finns med t.ex. i synen på
samtalet som en väsentlig del i undervisningen.

De delar inte studierektors uppfattning att behörigheter skulle vara speciellt viktiga för
eleverna men tycker däremot själva att behörighetskravet är hämmande för vissa
moment i undervisningen. Det är ett fåtal elever som får en fyra medan de skulle vilja
ge halva gruppen en fyra som är högsta omdömet. De anser att omdömena delvis gör att
man fjärmar sig från bildnings- och folkbildningstanken.

����� 6N|QOLWWHUDWXU��NXOWXUDUY�RFK�OLWWHUlU�NDQRQ

Både lärarna tror att de förmedlar till eleverna att de själva tycker att läsandet och
litteraturen är ett livselexir. ”Man kan leva ett lyckligt liv som Olof Lagercrantz säger
utan att läsa men att få chansen att möta god skönlitteratur och provocerande skön-
litteratur, det är ytterligare en dimension i livet som jag unnar (eleverna)”. (Intervju
010419, lärare 1) Om inte alla har möjlighet att läsa just nu beroende på att tiden inte
räcker till hoppas båda att de väckt ett intresse som kan blomma upp längre fram.
”Inkubationstiden” för den ”beroendeframkallande” läsningen kan, som lärare 1
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påpekar, vara ganska lång. De anser att poesi är viktigt för människors välbefinnande
och att ”diktböcker borde man kunna köpa på apotek”. (Ibid, lärare 1)

Skönlitteraturen kan medverka till att man vågar närma sig något nytt. Den kan skapa
självkänsla och mod, ökad empati, förståelse för andra människor och andra kulturer,
språklig förmåga. Genom att läsa, redovisa och skriva berikar eleverna sitt språk. ”Och
om man berikar sitt språk vågar man mera, t.ex. att yttra sig i olika sammanhang.” (Ibid,
lärare 1)

När det gäller kulturarvet menar de att de följer ”en ganska traditionell linje och plockar
in olika typer av genrer och olika typer av författare och tekniker”. (Ibid, lärare 2) Men
de har ägnat ett särskilt avsnitt åt arbetarlitteratur och fördjupat sig bl.a. i Moa
Martinsson, Artur Lundkvist och Maria Wine. Lärare 1 hävdar att det är deras uppgift
som svensklärare att tala om vad som finns på ”smörgåsbordet”. Hon poängterar att hon
är motståndare till idén att man ska låta människor välja de böcker de vill ha eftersom
hon anser att man inte kan välja alla gånger beroende på att man inte vet vad som finns.
Tack vare att de har en dialog med eleverna kan de ”förhoppningsvis lotsa dem till en
del texter som de tror skulle berika och öppna nya dörrar”. (Ibid, lärare 1) Eleverna får
en introduktion och ett ”smörgåsbord” och sedan ”nappar de på någonting där och
bygger vidare” och kan då ”bygga fritt i det egna bygget” (Ibid, lärare 2).

Men helt fria val kan det sällan bli. De påpekar att det trots allt finns en plan som de i
grunden måste följa. ”Det ska vara en B-kurs i svenska med det de kurserna ska inne-
hålla”. (Ibid, lärare 2) På min fråga om de hade försökt förmedla ett kulturarv även om
de inte haft planen svarar båda ja. Men de skulle ha velat stuva om lite och hade lyft
fram vissa delar starkare. De skulle inte ha tagit upp den äldre litteraturen lika mycket.
Samtidigt menar de att var någonstans ska deras elever få veta någonting om
exempelvis Rousseau eller Balzac eller Defoe om de inte får det i litteraturunder-
visningen.

Däremot tycker båda att det ”är att ta i” att säga att de följer en speciell kanon i det urval
de presenterar för sina elever. Urvalet är också format av de grupper de har. I nuvarande
kurs går många ensamstående mödrar och de försöker därför plocka in texter som dessa
”kanske skulle kunna känna igen sig i till en viss del och associera utifrån” och upp-
täcka att det ”finns beröringspunkter” (Ibid, lärare 2). ”Om vi hade haft ett gäng killar så
hade vi kanske valt lite annat.” (Ibid, lärare 1) När lärarna ska introducera ett
författarskap väljer de kanske att presentera en bok som tillhör författarens mindre
svåra.
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Båda tycker det är viktigt att ”det ska vara lustfyllt” att delta i litteraturundervisningen.
Det är lärarens uppgift att skapa ett intresse för skönlitteratur och att ”bjuda på upp-
levelser som är beroendeframkallande”. (Intervju 010419, lärare 1) Det kan vara att ta
del av utställningar, möta författare, gå på teater och liknande som ”kommer in i
blodomloppet på något sätt”. Det kanske dröjer innan eleverna möter liknande
upplevelser nästa gång men ”smittade har dom blivit” även om ”inkubationstiden” kan
vara lång. (Ibid, lärare 1)
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De menar att deras uppgift är att agera arbetsledare och handledare som visar alternativ
och möjligheter. Det är viktigt att eleverna vågar ”lita på sin egen ton”. Sedan kan
läraren ge handledning och råd som eleverna kan välja att följa eller förkasta. Detta är i
början svårt för eleverna som är traditions- och auktoritetsbundna. De är ovana att få
svaret ”gör som du tycker själv känns rätt” eller ”tänk på att du gör en redovisning som
du själv skulle vilja lyssna till” när de frågar om något. (Ibid, lärare 1) Att det inte finns
ett absolut rätt svar eller facit är en viktig aspekt av det man arbetar med på folkhög-
skolan.

Lärarnas ambition är att fungera ”som barnmorskor ungefär då. Vi pratar om det här
begreppet att förlösa väldigt mycket”. (Ibid, lärare 1) Eleverna ska inse att de har en
förmåga och stimuleras att bli nyfikna och det är lärarens uppgift att få dem ”att våga
flyga”. (Ibid, lärare 1) Genom skönlitteraturen ska de våga närma sig någonting nytt.
Eftersom de flesta inte har en stark självkänsla och inte är vana vid att formulera sig
skriftligt eller att redovisa muntligt är det väsentligt med uppmuntran. De behöver lyftas
fram och få en lite större tro på att de duger. Lärarna uppger att de ”tror väldigt mycket
på de goda exemplens metodik”. (Ibid, lärare 1) De behöver inte tala om att något är bra
eller mindre bra utan det märker eleverna själva. När de hör en bra redovisning tar de
till sig vissa delar när de själva redovisar nästa gång. Det gäller att avdramatisera
uttryck som existentialism och expressionism eftersom ”man oftast känner sig lite dum
om man aldrig har hört talas om dem innan”. (Ibid, lärare 2)

Studierektorn framhåller att det är ”lärarnas stora uppgift” att få eleverna att upptäcka
att bildning, dvs. kulturverksamhet, samtal och eftertanke, är lika viktigt som att snabbt
få behörighet i matte. Eleverna har en eftermiddag i veckan då de får välja eget arbete.
Han påpekar att lärarna försöker få dem att syssla med estetisk verksamhet men det är
många som föredrar extra datalektioner eller något liknande. En annan viktig kunskap
som han menar att skolan betonar är att

kunna sådant som gör att man kan vara med och påverka samhällsutvecklingen, dvs. jobba
politiskt, jobba fackligt och jobba i organisationer av alla andra slag också. För det är det, lite
grann, som är folkrörelsens kärna…som är så typiskt för oss. Och att lära sig att våga tala inför
grupp, våga delta på möten, våga säga vad man tycker och tänker, kunna utreda och ta reda på
saker och ting, kunna leda föreningar, kunna vara mötesordförande, kunna vara
föreningsordförande. Och allt det där tycker vi också är viktig kunskap. (Intervju 010419,
studierektor)

Studierektorn uppger att man har ”en viss övervikt av samhällsvetenskapliga ämnen i
förhållande till andra skolor” och att man därför fått minska andra områden. Eftersom
”vi vill ha utrymme för kultur och för bildning” tror han att det är de naturvetenskapliga
ämnena som fått mindre utrymme. (Ibid, studierektor)
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Eleverna säger ofta att ”det är kul med lektioner” i svenska B. (Intervju 010419, lärare
2) Det förekommer mycket skratt och är, tror lärarna, lustfyllt även när de pratar om
allvarliga saker. Eleverna har med sig mycket livserfarenhet men har inte tidigare fått
tilltro, stimulans och möjligheter. Men ”det är många som växer otroligt mycket” under
utbildningen. När de läser litteraturen i vardagen på folkhögskolan upptäcker de också
att ”kultur inte alltid är så farligt”. (Ibid, lärare 2)
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Speciellt när man ägnade sig åt avsnittet med arbetarlitteratur kunde eleverna ”ofta
känna igen sig och komma med paralleller ur det egna livet” och lärare 2 påpekar att
hon tror att ”det för många är väldigt viktigt med det här igenkännandet. Att man hittar
liknande situationer, levnadssituationer som man befinner sig i själv. Man kanske kan se
en del vägar ut och man kan också se att ens eget liv är inte så betydelselöst om man
trott det.”  Hon fortsätter med att berätta om en kvinna från redovisningen tidigare under
dagen som vågade ”gå in i sig själv”.  Lärare 1menar att genom att identifikationen är
väldigt stark så ”vågar man gå ut på okänd mark och det är också väldigt viktigt”.
Skönlitteraturen hjälper eleverna att våga bli mera sökande.

För att belysa elevernas engagemang i texter de läser berättar lärarna om en flicka som
läst en roman som hon tyckte hade ett mycket abrupt slut. Hon tittade och undrade om
det fattades några sidor. Sedan var hon tvungen att ringa sin syster och fråga om en
berättelse verkligen kunde sluta så. Därefter tog hon upp det med sina kurskamrater. En
av dem som just läst en roman av Camus konstaterade då att ”dom här böckerna, dom
ska sluta så här, det förstår du väl”. (Ibid, lärare 1) Det stämmer väl överens med
lärarens uppfattning att det bästa med en bok eller text ”det är att den skapar ännu flera
frågetecken”. (Ibid, lärare 1) När eleverna börjar är de väldigt noga med att det ska
finnas ett enda svar på allting. Litteraturundervisningen skapar fler frågor och
alternativa svar och får dem att inse att det handlar om en process; att man kanske inget
förstår från början, sedan förstår man en del men inte allt och slutligen kommer de fram
till att behållningen kanske är att man inte kan förstå allt. ”Att dom kan få tycka olika
tycker jag är väldigt viktigt. Jag tycker att det här att man ska komma fram till en
gemensam lösning, det tycker jag inte heller är något som man ska jobba efter.” (Ibid,
lärare 1)

Vid början av utbildningen finns det alltid en del elever som ”helt frankt talar om att
dom aldrig läst en bok i sitt liv. Dom har aldrig läst en hel roman eller en novellsamling
och det kommer dom ju att göra här”. (Ibid, lärare 2) Och då får lärarna lyckan att
uppleva att vissa av dem säger att ”det är jättekul att ha börjat läsa skönlitteratur”. (Ibid,
lärare 2) Eleverna tycker också att det är värdefullt när de ser kopplingar t.ex. mellan en
text från antiken och någonting idag. De kommer på att texterna ”liksom går i varandra
och att de är en del av arvet”. (Ibid, lärare 2) De upptäcker glädjen över att det finns
olika sätt att skriva på. Även de elever som idag på grund av sin familjesituation inte
hinner läsa mer än den obligatoriska litteraturen har blivit måna om att läsa för sina barn
och lärare 1 säger att ”det är också någonting tycker jag som ingår i vårt mantra på
något sätt det här med att hur viktigt det är att ge barnen ett språk och man kan aldrig
börja läsa för tidigt.” (Ibid, lärare 1)

De påpekar att det gått väldigt bra för de tidigare elever som vågat ta steget att fortsätta
med högskolestudier. De har fått med sig ”en studievana och en studieteknik och en
tilltro som gör att dom klarar av dom här självständiga studierna”. (Ibid, lärare 1)

��� 6NROD�%

På denna folkhögskola är den allmänna kursens kärnämnen svenska/litteratur, engelska,
historia, matematik, religion, naturkunskap och samhällskunskap vilka kan kompletteras
med tillvalsämnena tyska, spanska, etik, retorik, psykologi, idrott, dans, geografi, färg &
form, musik eller video.
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Den skönlitterära delen av skolans bibliotek är inbjudande placerad i samlingssalen
medan facklitteraturen finns i ett rum innanför. Man har ingen anställd bibliotekarie
utan en av svensklärarna arbetar i biblioteket tre timmar i veckan. Biblioteket nämns
inte på skolans hemsida och det finns heller inga länkar. (Intervju 010420, studierektor)
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Studierektorn har tidigare arbetat som missionsförbundarpastor och på folkhögskolan
var han lärare i samhälls- och religionskunskap innan han blev studierektor för drygt ett
år sedan. Han berättar att alla elever som går på allmän kurs har en lektion (60 minuter)
per vecka som innehåller enbart litteratur och tre timmar som innefattar svenskämnet i
övrigt. Det är stor spännvidd mellan eleverna både intresse- och åldersmässigt (från 18
till 55 år). En del har treårigt gymnasium bakom sig men vill kunna söka till högskolan
på folkhögskolekvoten. De är oerhört studiemotiverade och ”suger i sig allt dom får.”
Andra har placerats på folkhögskolan därför att de är arbetslösa och inte har något annat
att göra och är kanske inte lika motiverade. En tredje grupp är de som ser folkhögskole-
studierna som ”sin andra chans i livet. Som strulade när dom var unga eller som har
arbetat och insett att jag måste faktiskt ha lite mer på fötterna och dom är ju väldigt
motiverade att skaffa sig kunskap”. (Intervju 010420, studierektor) Han påpekar att den
lärare jag intervjuat har extra tid avsatt i sin tjänst för att arbeta med kulturfrågor.
Läraren uppger att hon har tidigare erfarenhet dels från en annan folkhögskola dels från
grundskolans högstadium där hon arbetat i många år. (Ibid, lärare)

Det var vid denna skola som jag erbjöds jag att vara med och lyssna på en lektion
vardera i två olika grupper. Beroende på elevernas förkunskaper kan längden på den
allmänna kursen variera mellan ett och tre år. Den första gruppen jag besökte gick läsår
två. De var tio stycken men en av dem var troligen assistent åt en rollstolsbunden elev.
Ingen av dem (utom den förmodade assistenten) var enligt min uppfattning över 30 år
och de var placerade i U-form framför det bord där läraren satt. Den andra gruppen på
tolv personer gick läsår tre. De föreföll vara i ungefär samma ålder som den första
gruppen och var placerade på samma sätt. En av dem hade helt uppenbart svenska som
främmande språk. Läraren berättade senare att det var en polsk utbytesstudent och att
skolan nästan alltid har utländska besök.

Båda lektionerna inleddes med en punkt som kallades ”aktuellt”. Här tog eleverna men
även läraren upp vad som skulle hända under kommande vecka både lokalt och
nationellt. Vid mitt besök höll de på att förbereda en konstresa till Köpenhamn med
besök på bl.a. Louisiana, Glyptoteket och Arken. Den första gruppen hade därför fått i
uppdrag att presentera en dansk författare. Det rörde sig huvudsakligen om en kort redo-
visning hämtad från något uppslagsverk men en kvinna som valt Susanne Broegger
hade med sig och visade både flera av hennes böcker och en videofilm. Den andra
gruppen hade i uppgift att redovisa en text av en svensk 1900-talsförfattare. Fem elever
som valt Elin Wägner, Kerstin Ekman, Jerzy Einhorn, Pär Lagerkvist och Majgull
Axelsson hann ge en kort presentation av respektive författare, en sammanfattning av
innehållet i den valda texten och också nämna något lite om vad de tyckte om boken och
varför de valt just den. De gjorde detta sittande på sin vanliga plats i lektionssalen och
ingen av presentationerna tog längre tid än tio minuter. Redovisningarna följdes inte av
någon diskussion.
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I samband med den första lektionen visade läraren mig den antologi hon använder; Ulf
Janssons /HYDQGH�WH[WHU (en antologi för gymnasiet). Utifrån denna fick eleverna i
uppgift att till nästa gång läsa några dikter av Nils Ferlin, Cornelis Vreeswijk och Ulf
Lundell och att besvara minst en studiefråga till varje dikt skriftligt. Under lektion två
visade hon mig en inlämningsuppgift om svenskt 1900-tal som eleverna i denna grupp
just slutfört. Frågorna förutsatte att eleverna gick till biblioteket och slog upp texterna
men krävde ingen analys eller diskussion. Det gällde att beskriva handlingen i
0DUNXUHOOV�L�:DGN|SLQJ och *lVW�KRV�YHUNOLJKHWHQ, att namnge fyra stora arbetar-
författare och tre tiotalister samt en bok av vardera, att skriva av första raden i tre av
Lagerkvists dikter, att berätta om Edit Södergrans liv och nämna något typiskt för
hennes diktning etc.

Vid intervjun berättar läraren att varje lektion alltid inleds med vad som händer under
veckan och att eleverna ska bevaka om t.ex. en författare fyller 100 år. Förutom den
tidigare nämnda antologin använder hon utbildningsradions program med 12 filmer och
12 kassetter. Varje år läser hela gruppen en bok gemensamt t.ex. antologin cUWXVHQGHWV
NlUOHNVDJD�eller�(Q�NRPLNHUV�XSSYl[W av Jonas Gardell. Hon har gjort frågor till den
sistnämnda och avsikten är att eleverna ska relatera till sig själva. Ibland utgår man från
olika teman t.ex. handikapp, barndomsskildringar, självbiografier. Eleverna får då välja
texter själva men läraren är med och visar. Hon uppger att även vid den individuella
redovisningen som jag lyssnade på väljer eleverna ofta boken i samråd med henne.
Totalt kanske de läser tre fullständiga texter på ett läsår; en som de läser gemensamt, en
tematext och en som de valt själva eller med hjälp av läraren. Hon betonar att det är
roligt att hitta texter som berör dem. Därför börjar hon varje läsår med tre enkla
kärleksdikter som hon själv valt eftersom de berör något personligt för henne som hon
berättar om. Sedan får eleverna välja på samma sätt. I samband med läsningen kommer
man in på livsfrågor. (Intervju 010420, lärare)

Hon visar mig de böcker som finns i flera upplagor och som kan användas vid den
gemensamma läsningen. Det är 'HW�JnU�DQ av Carl Jonas Love Almqvist, &DQGLGH�av
Voltaire, )OXJRUQDV�KHUUH�av William Golding, 0RUPRUV�N\FNOLQJ�RFK�KLPOHQV�VRQ
(antologi med barndomsskildringar från många länder), .lUOHN�RFK�XSSURU (tvåhundra
dikter för unga människor), 2QGVNDQ av Jan Guillou och /\FNDG�QHGIU\VQLQJ�DY�KHUU
0RUR. Vid inköp av nya böcker till biblioteket tar hon dem med sig och visar på
lektionerna.

Hon berättar vidare att de elever som går i årskurs ett inte läser någon litteraturhistoria.
De får börja med att leta i hyllorna på biblioteket eller på Internet efter en bok från ett
visst land eller en viss genre eller ta reda på vilket land en viss författare kommer ifrån,
ge exempel på en bok han skrivit, vad han heter i förnamn etc. Hon använder
”århundradets svenska roman” och eleverna får sitta gruppvis och försöka få fram dem.
Eftersom alla känner till något av Astrid Lindgren blir det inte så negativt. Hon uppger
att hon försöker få uppslag från tidningar och allt möjligt som hon träffar på. Hon har
inga skrivningar på någon nivå utan enbart inlämningsuppgifter. (Ibid, lärare)

På skolan finns en kulturkommitté med en deltagare från varje klass. Den ordnar ett
författarbesök och en kulturresa per termin. Man har en kulturell morgonsamling och på
den har läraren och gruppen framfört Viktor Rydbergs 7RPWHQ och Anna-Maria
Lenngrens 3RUWUlWWHUQH. Hela gruppen ställde upp och alla var något porträtt medan en
elev presenterade Lenngren. (Ibid, lärare)
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Det första studierektorn associerar med bildning är allmänbildning. Sedan nämner han
”folkhögskoleandan” som han tycker är jämförbar med bildning. Den innebär att ”bygga
människor för framtiden” så att de blir ”bättre rustade rent allmänmänskligt” både för
att leva i vardagen med större behållning och för framtida studier. (Intervju 010420,
studierektor) Folkbildning menar han är det som folkhögskolorna och studieförbunden
står för. På den folkhögskola där han arbetar bedriver man såväl bildning och folk-
bildning som utbildning och den stora skillnaden mot det vanliga utbildningsväsendet är
att folkbildningen är fri och frivillig. ”Det är sådant som människor själva har bestämt
sig för att det här vill jag bilda mig i eller lära mig”. (Ibid, studierektor) På folkhög-
skolan finns ganska mycket frihet att välja mellan olika ämnen och själv bestämma vad
man vill studera.

Han säger att han ”är en bokmal själv” och att han säkert läser en roman i veckan. Det
väsentligaste för honom är att man möter människor i skönlitteraturen liksom han gjorde
som pastor. Genom litteraturen kan man uppleva platser som man kanske aldrig får
möjlighet att besöka. Man får ”resa med litteraturen också både i nutid och dåtid”. När
det gäller undervisningen tycker han att man har ”lyft upp litteratur som ett viktigt
ämne” genom att man brutit ut den ur det övriga svenskblocket. Han framhåller att man
också satsar mycket på kultur. Eftersom skolan har både musiklinje och konstskola med
mycket konserter och utställningar ser man sig som kulturbärare på orten. (Ibid,
studierektor)

Läraren menar att bildning ”är ett sätt att vara”. Hon vill ge allmänbildning inom
kulturens ram, väcka nyfikenhet och intresse. Hon uppger att ”själv brinner hon för
litteraturen” och hon vill verkligen förmedla ett kulturarv eftersom böcker har berikat
hennes eget liv. (Ibid, lärare)
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Läraren ser två syften med undervisningen i skönlitteratur. Det första är att skapa
intresse för böcker och läsning och att uppmuntra till läsning. Det andra att ge eleverna
”litteraturhistorisk allmänbildning”. Hon menar att dessa delar ”måste göras väl” efter-
som en del elever är ute efter behörighet och ”måste ha hört talas om Homeros och veta
vad upplysningen är”. (Intervju 010420, lärare) För henne innebär behörighetskravet en
viss press. Samtidigt anser hon att eleverna på folkhögskolan kan påverka mera än på
t.ex. komvux och hon känner större frihet att planera innehållet tillsammans med
elevgruppen.

Många elever säger när de börjar att de ingenting läser eller att de läser Aftonbladets
sportsida. Hon tycker det är helt okej efter första veckan men inte efter ett år. Då känner
hon sig ”helt misslyckad”. Men det är flera som börja läsa. En del sträckläser, tycker det
är roligt och vill läsa mera. (Ibid, lärare)

Studierektorn har svårt att säga något generellt om hur eleverna påverkats av ut-
bildningen. En del har fått ökat självförtroende och vuxit som människor medan andra
tycker att det viktigaste är att ha fixat ”matte B”. Det faktum att vissa elever är på
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skolan för att få utbildning och skaffa sig behörighet och andra ”kan gå här för sin egen
skull för att få mer bildning” gör att det uppstår en väldig dynamik. (Ibid, studierektor)
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Här ges den allmänna kursen med olika inriktningar. Den linje jag fick inblick i
kännetecknas av mycket resor och riktar sig till dem som vill studera historia och miljö,
kultur, samhälle och religion, språk och matematik m.m. ur olika länders perspektiv.
Hav-, kust- och ökulturer är karaktäristiska studieområden. (Intervju 010510)

Biblioteket förfogar liksom vid Skola A över en egen avdelning med ljusa, luftiga
lokaler med gott om arbetsplatser och anställd bibliotekarie. Vid denna skola
intervjuade jag enbart en lärare.
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Läraren jag intervjuade undervisar på den nämnda linjen tillsammans med två kolleger
varje tisdagsförmiddag men själv vill hon inte använda ordet undervisa. De har en fri
pedagogik som bygger mycket på elevernas ansvar. Tillsammans har de beslutat att den
här förmiddagen ska handla om skrivande och litteratur men riktigt hur är ingenting som
lärarna bestämmer. Hon kan inte ange något timantal. Många elever bor på skolan och
ibland stannar läraren kvar på kvällarna. De kommer då till henne och visar sina texter
liksom på rasterna och det är lika mycket undervisning när man sitter och pratar med
eleverna i soffhörnet som i klassrummet. En av kollegerna är naturvetare och den andre
har musik som specialområde. Linjen, som startades av de tre kollegerna för sex år
sedan, är en allmän kurs med nordisk prägel och eleverna kommer förutom från Sverige
från Danmark, Norge, Färöarna och Island. I den nuvarande gruppen ingår 15 personer.
Eftersom man medvetet försöker rekrytera elever från andra platser bor de flesta på
internatet.

Dessa tisdagsförmiddagar brukar inledas med att man berättar för varandra vad man läst
och om det finns ”något att rekommendera eller någon bok som man har lust att slänga i
älven” och i så fall varför. (Intervju 010510) Avsikten är att skapa ett bokligt intresse.
Man läser upp ett stycke som man tycker är jättebra eller diskuterar något man sett
exempelvis i Röda rummet på teve. Man går mycket intensivt på bokmässan, intervjuar
författare och pratar efteråt om sina upplevelser därifrån. Dessutom ingår skrivande.
Läraren poängterar att hon alltid haft åsikten att det egna skrivande hör ihop med
läsandet. Hon har värjt sig för uppsatser som hon inte tycker är någon bra form utan i
stället får eleverna pröva olika genrer. De skriver noveller, inledningar till romaner och
rese-reportage i form av kåserier eller dokumentära återgivningar. Alla behöver inte
skriva samma sak utan de arbetar med olika typer av texter parallellt. Genom att
samtidigt läsa och skriva upptäcker eleverna hur andra författare löst samma problem
som de själva brottas med. De skriver ibland småtexter på fem minuter men håller
ibland på att arbeta med en text en vecka. Sedan läser man upp texterna för varandra
och kritiserar och försvarar dem. Hon understryker att det måste vara en diskussion.

Den litteratur hon själv tar upp är de texter hon precis läser eftersom hon blir väldigt
intensivt upptagen av det hon håller på med. ”Då tjatar jag om det då, förfärligt, tills
dom tröttnar på mig.”  (Intervju 010510) Det som återkommer varje år är resereportage
eftersom man reser mycket på kursen. Hon tar upp ”små skvättar” av Egon Erwin
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Kisch, Barbro Alving, Herman Lindqvist, Jan Myrdal, August Strindberg etc. som
eleverna får läsa och ta ställning till. När det gäller andra texter är det ”alltid frestande
att ta något litet kort stycke av Kafka…och se humorn i en del författare som alltid
uppfattas som så tunga och svåra och oläsbara och så”. (Intervju 010510) Hon säger att
man inte ska ha så stor respekt för allting. Det är ett stort fel på den reguljära skolan att
den ”skrämmer dom från att tycka det är kul, det är förskräckligt”. (Ibid) Ibland får inte
hon något gensvar på de texter hon tar upp. Tomas Bernhard var en stor läsupplevelse
för henne häromåret och den försökte hon ”sälja i klassen” men det lyckades inte och
det accepterar hon. Ibland kommer eleverna med tips till henne vilket hon uppskattar.

Grammatik tar hon upp enbart om det efterfrågas. ”Det har dom hållit på med hela
grundskolan och ändå inte lärt sig. Det gör jag på förfrågan bara.”  (Ibid) Däremot ger
hon tips om att alla texter inte behöver skrivas i jagform utan att man kan skriva i tredje
person eller vända sig till ett du och att man kan testa vad som händer med texten om
man växlar från imperfekt till presens. Det gör att eleverna har med sig denna
medvetenhet när de läser och hon behöver inte peka på sådana formaspekter i
litteraturen.
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”Lite hemmasnickrat” anser läraren att bildning är ”ett slags ökat självförtroende i för-
hållande till de uttryck vi har” och till det som man själv tycker är intressant och bryr
sig om. Det är bildning att väcka nyfikenhet och bildning innebär att man ifrågasätter
och funderar men inte att man slaviskt tänker att ”det här är en kanon som inte jag
känner till och herregud vet jag inte vem Ivar Lo-Johansson är, och det är förfärligt”.
Hon anser att hon själv bildar sig när hon läser elevernas texter och att ”det är en fröjd
att få jobba så”. (Intervju 010510)

Hon menar att det inte finns någon klar definition och att bildning i borgerliga samman-
hang används som ett begrepp som ”beskriver en människa som kommer från en
borgarklass och som ska känna till alla möjliga saker”. Då är bildning vad en viss grupp
människor bestämt att det ska vara. De människor som kommer till skolan har inte alls
den bakgrunden och känner inte till just de sakerna men de har annan kunskap och
behärskar exempelvis  benämningarna på olika fiskeredskap. Men så fort de kommer in
i klassrummet känner de sig underlägsna eftersom de inte kan det som ingår i det
borgerliga bildningsbegreppet. Därför måste man ”röja i begreppen i början och förstå
att vi kan olika saker beroende på vad vi kommer ifrån”. Därför måste man också passa
sig för ordet bildning och ”gjuta lite nytt blod” i det. (Ibid)

Folkbildning skulle kunna vara ett sådant sätt att förnya bildningsbegreppet, att vidga
det så att det blir möjligt för varje människa att känna sig bildad och att eleverna inte
behöver vara rädda för professorer eller för henne ”som dom tycker kan så många
författare”. (Ibid)
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Litteraturen ska vara ”till stöd och nöje i livet och inget annat”. Det som är viktigt är att
eleverna vet ”att jag bryr mig om att läsa. Dom är intresserade av vad jag finner i det
som jag hittar. Så förmedlar jag det.” (Intervju 010510) Om hon sitter och dricker kaffe
och bläddrar i en bok kommer eleverna och frågar vad hon läser och så pratar de om det.
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Hon hävdar att det är väldigt pretentiöst att mena att det ska vara det viktigaste i livet att
läsa skönlitteratur. I stället kan man säga som Platon att man blir dum av att läsa därför
att man blir slav under orden. Men för sin egen del tycker hon det är underhållande och
skojigt, det erbjuder en möjlighet till identifikation och till bekräftelse på något man
tänkt men allra mest ger det en inblick i andras världar och ett långt samtal med en
annan människa.

Många elever är skadade från skolan och rädda för att skriva och läsa vilket de tror är
”något för intellektuella människor”. (Ibid) Därför brukar lärarna inleda kursen med en
diskussion om vad det är att vara intellektuell och att man inte ska skrämmas av att
”någon kommer susande och har läst allting. För den (personen) kanske inte är det
minsta klok i alla fall medan dom (eleverna) kan vara det som inte har läst något. Så jag
vill liksom få bort det där att det skulle vara något tjusigt.” Ett mål är att få eleverna att
”uppleva in på huden att det är roligt att uttrycka sig och att man kan ha litteratur till
någonting, att den berikar en, att den öppnar nya fönster här i världen”. (Ibid)

På frågan om hennes inställning till en viss kanon som alla bör läsa säger hon att det
bryr hon sig inte ett dugg om. ”Det finns hur många kanon som helst här i världen.”
(Ibid) Det hon bryr sig om är bra texter och hon läser själv väldigt egensinnigt utan att
ha en tanke på att ha läst det senaste. Hon medger att hon har ett slags kanon i sig
beroende på att hon läst på universitet och tillhör en kultur. ”Så det gör ju att Proust
finns där och Dostojevskij finns där och Joyce…som exempel på hur egensinniga
människor har beskrivit sin värld. Och inte har accepterats av omvärlden i det första i
alla fall. Så dom kommer ju upp ganska naturligt ändå i samtal”. (Ibid) Hon läser upp ett
stycke av Joyce och nämner i en bisats att ”den här mannen anses vara den som sätts
högst på listan över 1900-talets stora författare men det kan vi glömma”. Det viktiga är
vad han skrev och vad eleverna tycker om det. Syftet är att minska avståndet mellan text
och elev; att de gemensamt ska försöka komma fram till vad det är som gör texten bra.

Litteraturkursen på den allmänna kursen ger behörighet i svenska men hon framhåller
att ”det är ju inte heller meningen att vi ska bedriva litteraturundervisning på ett så att
säga gymnasialt sätt utan vi ska skilja oss. Och det tar jag mycket fasta på här…och det
är jag väldigt nöjd med.” (Ibid)
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Ett mål i sig som är naturligt invävt i förutsättningarna för gruppens arbete är att ta sig
över språkbarriärerna. Ett annat väsentligt mål är att väcka nyfikenhet så att eleverna går
hem och slår upp ”vem var Kafka nu då som hon påstår är så bra och kul”.  Hon betonar
att det hon verkligen anstränger sig för är att få en sådan stämning i gruppen att alla vill
läsa upp sina egna texter för varandra vilket inte alltid är lätt. Hon försöker att ”inte
behandla litteraturen för respektfullt men ändå med respekt för det är svårt att skriva bra
texter”. En annan otroligt viktig sak är ”att eleverna får respons på det minsta dom
skriver…Respons på innehållet så ordnar det sig med formen så småningom.”  (Intervju
010510)

Det finns alltid ett par tre elever som har ett starkt intresse för litteratur när de börjar på
kursen och är belästa. De är ”minst lika bra lärare som jag därför att dom sprider
intresse för saken”. Samtidigt är det många som har misslyckats i gymnasiet och fått
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veta att de inget kan. Och plötsligt skriver de en kort text som klassen tycker ”att det var
fint fångat och då vill det ju till att inte börja prata om var punkten sitter och det vill ju
till att hålla fingrarna i styr”.  (Ibid)

Det viktigaste som lärare är att vara så öppen som möjligt, att vara intresserad av att se
nya ting från nya vinklar och att inte gå i gamla hjulspår. Men också att hon finner det
lustfyllt själv och inte brinner av någon slags rättningsnit.

Om elever som har hatat att skriva i skolan därför att de satte punkten på fel ställe får
skriva om sådant som de varit med om blir det alldeles underbara texter. ”Och har man
tur då skulle jag säga så sprider sig det där intresset så att alla vill faktiskt vara med…
och det ger en slags spänning i gruppen. Det där går till på olika vis vartenda år fast jag
är så gammal som jag är och hållit på så länge”. (Ibid)
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De allmänna kurserna på den här folkhögskolan är inriktade mot psykologi, idrott eller
IT.

Av hemsidan framgår att man renoverat och investerat mycket i biblioteket som mycket
riktigt är ljust, fräscht och rymligt. Man har normalt en halvtidsanställd bibliotekarie
men vid mitt besök upprätthölls tjänsten tillfälligt av en person som saknade
bibliotekarieutbildning. Även vid denna skola omfattar intervjun enbart en lärare.
(Intervju 010326)
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Läraren jag intervjuade har arbetat på skolan sedan 1982 och undervisar förutom i
svenska också i historia och samhällskunskap. Han har tidigare arbetat ett år på
gymnasiet. Den allmänna kursen är indelad i tre olika profiler, psykologi, data och
idrott, men alla tre grupperna läser kärnämnena tillsammans och eleverna är då nivå-
grupperade. Svenska B som innehåller litteratur och muntlig framställning omfattar tre
timmar per vecka vilket kan jämföras med profilämnet psykologi som förfogar över 12
timmar. Eftersom det är profilen som attraherar har man tvingats banta andra ämnen.
Läraren menar att de få timmarna gör att svenskämnet inte blir speciellt utvecklingsbart.
Elevernas ålder varierar mellan 17 och 45 år men de flesta är runt 25. Vid intagningen
strävar man efter en spridning såväl ålders- och könsmässigt som bakgrundsmässigt. De
flesta pendlar från närliggande kommuner. Gruppstorleken brukar röra sig mellan 15
och 20 personer.

Läraren använder inte någon antologi eller litteraturhistorisk lärobok utan vid
inledningen av varje kurs delar han ut listor över de skönlitterära verk som han utifrån
sin subjektiva bedömning anser intressanta för att man ska "täcka in kulturarvet
någorlunda”. (Intervju 010326) Eleverna får sedan rejäl tid på sig att välja vad de vill
läsa från dessa listor och redovisa under årets gång. Alla läser olika texter. Han styr
deras val genom att se till att de verk kommer med som han personligen tycker är
viktigast och de författare som man ”bara inte kan hoppa över”. Samtidigt försöker han
se till att eleverna får de böcker ”som dom själva kan behöva läsa på något sätt”  och
hjälpa dem att få någon slags ingång från sin personliga bakgrund. Det kan vara svårt
inledningsvis innan han lärt känna dem men då utgår han från den klass de valt. ”Går
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man i idrottsklassen kan man åtminstone läsa P.O. Enquist.” (Ibid) Eftersom en del
barnboksförfattare som Astrid Lindgren, Maria Gripe och Sven Wernström finns med
på hans listor liksom äldre deckarförfattare, t.ex. Stieg Trenter och Sjöwall/Wahlöö,
hittar alla något intressant utom de som absolut inte vill läsa.

För att belysa hur det vid lyckliga tillfällen kan gå till berättar han om en 18-årig kines
som bott i Sverige i 4-5 år och ville ha en bok med romantiskt innehåll. Efter mycket
funderande tog han fasta på romantiken och föreslog 'HQ�XQJH�:HUWKHUV�OLGDQGHQ även
om han inte trodde att det skulle fungera. Men det visade sig att eleven blev storm-
förtjust och gjorde en fantastisk redovisning. Det var den bästa boken han läst. En annan
elev var fullständigt lyrisk över Vilhelm Moberg. Däremot är läraren noga med att
eleverna inte får välja sin favoritlitteratur eftersom han har dåliga erfarenheter av det
sedan tidigare. Det har bara blivit Stephen King och liknande och eleverna har över
huvud taget inte fått höra talas om Shakespeare.

Han skiljer mellan kort och lång redovisning. ”Kort redovisning” innebär presentation i
korta drag utan någon penetrering eller analys av en författare som inte kan hoppas
över. ”Lång redovisning” omfattar en muntlig och skriftlig presentation av en roman
och dess författare. Efter den muntliga redovisningen på 15-30 minuter ges tid att ställa
frågor och därefter reflekterar man tillsammans över hur framställningen gjorts. Alla
eleverna förväntas ge en konstruktiv kritik av varandras framföranden och oftast leder
en redovisning till mycket diskussion. Den skriftliga redovisningen på 1-3 sidor går
läraren igenom noga med varje elev som steg för steg får ändra och förbättra texten.
Varje elev måste läsa och redovisa minst en roman per läsår men en del redovisar flera.
Uppgifterna om författarna får de själva plocka fram ur vanliga litteraturhistoriska
uppslagsverk och andra uppslagsböcker i biblioteket.

Läraren tycker det är viktigt att verken placeras in i en idéhistorisk eller politisk ram och
ser det som ett tema genom hela utbildningen eftersom eleverna är så historielösa att de
inte har en aning om saker som hänt före 1980. Han vill att de ska reflektera och ställa
frågor om orsaker och sammanhang. (Intervju 010326)
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Bildning handlar om att ha ”en bäring utifrån den egna personen in i någon över-
gripande kulturbild som finns i första hand i västerlandet och helst också utöver väster-
landet”. (Intervju 010326) Själv sätter han bildning högt och att man ska vara bildad
som person. Ett minimum av bildning leder till att man får en relativ hållning till sina
kunskaper och insikter. Man förstår att det finns mer än ett sätt att se på saker samtidigt
som man inser att vissa saker kan vara gemensamma för stora kulturgrupper. Mycket i
bildningsbegreppet har att göra med mänsklig samhörighet. Bildning innebär däremot
inte att man ska ha alla rätt på skrivningen. Folkbildning tycker han är ett arkaiskt
begrepp som utgår från att det finns ett folk som är obildat och ska ges tillgång till
”ljuset” vilket inte riktigt stämmer.

Att förmedla ett kulturarv tycker han är den absolut viktigaste frågan på kursen liksom
att kulturarvet är oerhört väsentligt för folkhögskolestudier över huvud taget. Han
bedömer själv att han inte väljer en lätt väg utan dikter av t.ex. Viktor Rydberg och
Johan Erik Stagnelius är obligatoriska. När han gör sina litteraturlistor  väljer han
texterna ”fullständigt subjektivt” men han utgår från olika litteraturantologier och tar
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enbart upp verk som är 30-40 år ”för att de ska vara någorlunda granskade av historien”.
Det är ”det gemensamma kulturarvet ändå som vi tar upp och inte någon dagslända” och
kriteriet för urvalet är att ”det anses att det hör till allmänbildningen att veta någonting
om Viktor Rydberg”. Följaktligen finns det författare som man ”bara inte kan hoppa
över”. Att han använder sig av en kanon tycker han inte det är minsta tvekan om.
(Intervju 010326)
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Allra helst skulle han vilja se att eleverna får ett språk och ”upptäcker resonansbottnar i
sig själva för tankar som dom inte tidigare har haft något språk för”. (Intervju 010326)
Ett annat mål är att de ska förstå att de inte är unika och att deras tid inte är unik, att det
finns andra tider som varit minst lika viktiga och händelser som man kan känna igen sig
i. Det är också  det viktigaste som han anser att skönlitteraturen kan förmedla. Att man
inte är ensam utan att det finns andra människor under andra tidsepoker som har närmat
sig samma frågor som man själv och att man kan lära sig av dem. Undervisningen i
litteratur ska vara rolig, stimulerande och bildande. Eleverna ska tycka det är kul och
när de slutat ska de med glädje se tillbaka på böckerna de fick en möjlighet att läsa.

Den utveckling han kan se är att den som aldrig tidigare läst böcker börja läsa under
utbildningen och den som tidigare läst kioskböcker börjar läsa annan litteratur i stället.
En elev som aldrig läst en bok förut läste 8WYDQGUDUQD och blev ”fullständigt lyrisk”.
Han kunde inte lägga boken ifrån sig och nu ska han läsa allt av Vilhelm Moberg. De
hör när en kamrat berättar om Hemingway, upptäcker att det låter fantastiskt och går
direkt och lånar.

Det är mångas ögon som öppnas när de läser sådan litteratur som de inte kände till eller
får höra talas om författare som Sartre eller Camus som de inte visste fanns. Och när de
sedan ser en artikel i tidningen om Sartre konstaterar de att honom hade de inte haft en
aning om tidigare men nu faller saker och ting på plats. Det är stor spridning bland
eleverna och en del läser Sartre med stort utbyte men han vill inte säga att det händer
varje år.  De lär sig att koppla ihop litteraturhistorisk kunskap om en författare med
innehållet i dennes verk vilket är något som de i allmänhet aldrig tänkt på tidigare. Att
det finns en person bakom texten och att författaren kan skriva om sig själv, sitt eget liv
och sina referensramar verkar komma som en fullständig överraskning för dem. Att en
författare kan påverkas av den tid han lever i har de heller aldrig tänkt på även om de
tycker det är intressant när de får det påpekat för sig.

Nästan alla eleverna har från början en tendens att säga att dikter inte är någonting som
de håller på med. De har också en instinktiv inställning att om de själva tycker något är
dåligt så är det dåligt och den som tycker något annat ”är knäpp”. Då är det betydelse-
fullt att de inte bara får avfärda en författare utan att de i stället försöker ta reda på
varför någon anses vara en stor poet eller författare. Denna inställning brukar ändras
under kursens gång och ersättas av en seriös diskussion. Dessutom är det viktigt att de
får läsa lyrik och själva får ta ställning till om dikten säger dem något. När de gått
igenom ett antal inser de att dikter är något speciellt och att poesin ger starka upp-
levelser och dimensioner som de inte kan få på annat sätt. De konstiga orden, den
konstiga meningsbyggnaden och den täta texten ger aha-upplevelser när de kommer in i
det.
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De har ofta en mycket instrumentell kunskapssyn. Många går på skolan för att kunna
söka till högskolan på folkhögskolekvot och ser kurstiden enbart som en transport-
sträcka. Tämligen ofta ändras inställningen under året och han ser att de får ett annat
perspektiv. Men det finns elever som försöker resursoptimera sina studier, dvs. satsa på
någonting som de tror är enklare och hoppa över det svåra för att få ett bättre resultat.
Han framhåller att folkhögskolans betygskriterier, eller omdömen, går ut på reflektion,
eget förhållningssätt till det man tar till sig, eget ansvar etc. och kunskapstillväxten i sig
är bara en liten del. Egentligen handlar det inte om kunskap utan om relationen till
kunskap. (Intervju 010326)

��� 6DPPDQIDWWQLQJ

����� 8QGHUYLVQLQJHQV�XWIRUPQLQJ

På samtliga fyra skolor som jag besökt har skönlitteraturen fått olika stort utrymme och
avgränsas olika både gentemot svenskämnet i övrigt och andra ämnen. Däremot skiljer
sig undervisningen inte så mycket åt på tre av skolorna. Man går igenom litteraturen
kronologiskt och grunden är elevernas fördjupning i och redovisning av vissa verk
muntligt och i något fall också skriftligt. Redovisningarna kan ske enskilt eller i grupp
och stor vikt läggs vid själva framförandet som också bedöms. Diskussion och egna
åsikter uppmuntras. På skola A och skola C arbetar två respektive tre lärare hela tiden
tillsammans.

Skriftliga prov av annan typ än redovisning i form av en kort essä förekommer bara på
skola B. Här använder läraren en typ av inlämningsuppgift som förutsätter att eleverna
går till biblioteket och letar rätt på texterna men frågorna kräver ingen analys eller
diskussion. Det gäller huvudsakligen att ta fram namnet på en författare, en bok eller
någon rad ur en text eller att beskriva handlingen i ett par kända verk.

På skola C som skiljer sig från de övriga bestämmer elever och lärare gemensamt vad
man ska arbeta med och läraren vill inte säga att hon ägnar sig åt undervisning i egentlig
bemärkelse. Däremot är hon mycket bestämd i sin uppfattning att det egna skrivandet
hänger intimt samman med läsandet och eleverna skriver noveller, inledningar till
romaner, kåserier, resereportage etc. Genom läsandet ser de hur etablerade författare
löser samma problem som de själva har i sitt skrivande och genom skrivandet blir de
medvetna om formaspekter i de skönlitterära texterna utan att läraren behöver påpeka
dem. Ett viktigt inslag är att läsa texterna för varandra och kritisera dem och det är
väsentligt för läraren att försöka skapa en sådan stämning att alla vill läsa upp sina
texter och försvara dem i en diskussion.

����� ,QWHUYMXSHUVRQHUQDV�ELOGQLQJVV\Q

Vad som framkommer på alla skolorna är kopplingen både till personliga erfarenheter,
intressen eller ”de uttryck vi har” och till en tradition eller kultur; att ha ”en bäring
utifrån den egna personen in i någon övergripande kulturbild”. Man ser bildning som ett
sätt att integrera kunskapen med sig själv och som ett uttryck för helhet och samman-
hang; att ”kunna omsätta sina kunskaper till ett sätt att leva i ett sammanhang”.

De flesta menar att bildning är ”ett sätt att vara” eller en viss människosyn. Bildning
bidrar till en relativ hållning till kunskap och att man lär sig inse att det finns flera sätt
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att se på saker och ting. Det innebär att väcka nyfikenhet, ifrågasätta och fundera men
också att ”ha tilltro både till sig själv och sin omgivning”.

De flesta av de intervjuade personerna har en positiv inställning till begreppet bildning
men studierektorn på skola A påpekar att det inte bara får innefatta ”finkultur”. Läraren
på skola C betonar risken med det ”borgerliga bildningsbegreppet” som skrämmer
människor som inte känner till ”alla möjliga saker” som förutsätts ingå i det begreppet
och får dem att känna sig underlägsna. Hon tycker därför att det är väsentligt att ”gjuta
lite nytt blod” i det vi menar med bildning och att folkbildning skulle kunna innebära ett
sådant förnyat tänkande som gjorde bildning till något som alla människor kan tillägna
sig.

Läraren på skola D som sätter ”bildning högt” anser att folkbildning är ett gammal-
modigt begrepp som utgår från ett folk som är obildat och ska bildas. Studierektorn på
skola B tycker att ”folkhögskoleandan” är jämförbar med bildning. Det innebär att göra
människor bättre rustade inför framtiden och lära dem att leva med större behållning i
vardagen. Han framhåller också att folkbildningen är fri och frivillig. De övriga lärarna
anser inte att det är någon större skillnad mellan bildning och folkbildning.

Vad alla är helt överens om är att bildning inte är detsamma som att ha alla rätt på en
skrivning eller att kunna en massa namn och årtal.

����� 6N|QOLWWHUDWXU��NXOWXUDUY�RFK�OLWWHUlU�NDQRQ

Om synen på bildning i viss mån varierar är inställningen till skönlitteratur och eget
läsande mera samstämmig. På skola A betraktar man skönlitteraturen som ett
”livselexir” och en ”ytterligare dimension i livet” som kan skapa självkänsla, mod, ökad
empati, förståelse för andra människor och andra kulturer och medverka till att man
vågar närma sig något nytt. Studierektorn vid skola B läser mycket och menar att det
väsentligaste som skönlitteraturen ger honom är möten med andra människor och att
man kan ”resa med litteraturen” både till andra platser och andra tider. Läraren på
skolan ”brinner för litteraturen”.

Däremot hävdar läraren på skola C att det är pretentiöst att anse att läsning skulle vara
det viktigaste i livet. Rentav kan man som Platon säga att man blir dum av att läsa
eftersom man blir slav under orden. Men för egen del tycker hon det är underhållande
och skojigt och att skönlitteraturen ”erbjuder en möjlighet till identifikation och till
bekräftelse på något man tänkt men allra mest ger det en inblick i andras världar och ett
långt samtal med en annan människa”. Det är viktigt att få eleverna att förstå att
litteraturen ”berikar en, att den öppnar nya fönster”. Nästan samma formulering
använder lärarna vid skola A när de säger att de vill lotsa eleverna till texter som ”de
tror skulle berika och öppna nya dörrar”.

När det gäller kulturarvet varierar uppfattningarna från att förmedlingen av det är
kursens huvuduppgift till att det finns ”hur många kanon som helst här i världen” och att
det inte är något som man bör bry sig ett dugg om. Tvärtom kan ett slaviskt tillämpande
av en kanon förhindra att människor får en riktig kontakt med litteraturen menar läraren
på skola C. Det som gäller är bra texter som ger läsupplevelser.
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Som Thavenius påpekar får en kanon sitt praktiska uttryck i antologier och kurslistor
och jag vill därför här ta upp något om vilka texter man läser. På skola A och B utgår
man från en traditionell antologi eller litteraturhistoria och går igenom litteraturhistorien
kronologiskt. Vid skola D används ingen antologi utan där har läraren sammanställt
egna litteraturlistor med utgångspunkten att täcka in kulturarvet. Dessa listor upptar inga
författare utanför Europa och Nord- och Sydamerika och han säger också själv att han
följer en västerländsk kanon. Han väljer enbart texter som är äldre än 30-40 år för att de
ska ha hunnit bli ”granskade av historien”. Så strikt ser ingen av de övriga lärarna på
kulturarvet utan de tar också upp verk som kommit ut under 1990-talet men inte vid
något tillfälle dyker namnet på en författare utanför Europa och Amerika upp.

Utifrån antologier/översikter gör lärarna i vissa fall ytterligare ett urval, ett ”smörgås-
bord”, som eleverna har som grund när de ska välja ett verk att fördjupa sig i. Vid detta
val utgår man på skola A från elevernas erfarenheter och intressen och föreslår texter
som de förväntas kunna känna igen sig och hitta beröringspunkter i. När många av
eleverna är t.ex. ensamstående mödrar blir det en tonvikt på kvinnliga författare. Man
anser att eleverna har rätt att få höra talas om olika författare och att det är omöjligt för
dem att välja om det inte vet vad det finns att välja på. Därför är det lärarens uppgift att
informera om vad som finns. Dessutom finns det en plan som anger vad en B-kurs i
svenska ska innehålla och som de måste följa. Samma uppfattning har läraren på skola
B som menar att eleverna måste ha hört talas om Homeros och upplysningen för att
kunna få behörighet att söka till högskolan. Samtidigt betonar hon att det är roligt att
försöka hitta texter som berör eleverna.

Även läraren på skola C som uttryckligen förkastar kulturarv och kanon medger att hon
själv genom utbildning osv. är en produkt av ett bestämt arv och att Dostojevskij,
Proust, Kafka och Joyce kommer upp naturligt i samtal på lektionerna. Däremot är hon
inte styrd av någon plan eller kraven på behörighet eftersom hon menar att
folkhögskolan inte ska bedriva litteraturundervisning på samma sätt som gymnasiet gör.

����� 0nOVlWWQLQJ�RFK�OlUDUQDV�XSSJLIW

Huvudsyftet är att skapa lust och intresse för litteratur och eleverna ska framför allt
tycka att undervisningen är rolig, stimulerande och lustfylld. Den uppfattningen har
samtliga lärare jag talat med. På skola B ser läraren dessutom som sin uppgift att ge
eleverna en ”litteraturhistorisk allmänbildning”.

På skola D vill läraren helst att eleverna får ett språk och att de lär sig tänka och
uttrycka sina tankar, dvs. ”upptäcker resonansbottnar i sig själva” för tankar som de
tidigare inte haft något språk för. Ett annat mål är att få eleverna att förstå att de själva
och deras tid inte är unika utan att det finns andra människor som de kan känna igen sig
i och andra epoker som de kan lära sig av. Undervisningen ska vara bildande.

Lärarna på skola A tycker att deras uppgift är att ”bjuda på upplevelser som är
beroendeframkallande”. De vill fungera som handledare och ”barnmorskor” som
förlöser elevernas förmågor, stimulerar deras nyfikenhet, uppmuntrar dem och får dem
att ”våga flyga”. Att väcka nyfikenhet och bredda perspektiven vilket kräver att lärarna
själva är öppna och vågar se saker ur nya vinklar är också något som kommer fram på
skola C liksom att lära eleverna att inte vara rädda för litteraturen och att inte ha respekt
för auktoriteter och människor som ”läst allting”.
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Centralt för läraren på skola C är också att skapa en sådan stämning i gruppen att alla
vågar läsa upp sina texter, försvara dem och kritisera andras och att ge eleverna respons
på varje text de visar henne. Eleverna ska få ”uppleva in på huden att det är roligt att
uttrycka sig”.

Studierektorn på skola A anser att det är ”lärarnas stora uppgift” att få eleverna att
upptäcka att bildning är lika viktigt som att få behörighet i matte. För övrigt menar han
att det är väsentligt att eleverna får lära sig sådant som gör att de kan vara med och
påverka samhällsutvecklingen. Det innebär att det är viktigt att kunna uttrycka sig och
våga säga vad man tycker.

����� (OHYHUQDV�XSSOHYHOVHU�XU�OlUDUQDV�SHUVSHNWLY

Vad lärarna framför allt påpekar är att de märker att eleverna utvecklar ett intresse för
litteratur. De som aldrig läst en bok tidigare börjar läsa och de som läst kiosklitteratur
börjar läsa annan litteratur och tycker det är roligt. De uppskattar när de själva kan hitta
kopplingar mellan verk från olika epoker eller när de känner igen olika författarnamn
som dyker upp i tidningarna.

Det är stor spridning mellan eleverna på alla skolorna. Många har läs- och skriv-
svårigheter och en del är dyslektiker. Vissa har svenska som främmande språk. Somliga
är mer eller mindre placerade på folkhögskolan eftersom de är arbetslösa.  Andra har
tidigare gått treårigt gymnasium och har valt en komplettering på folkhögskola för att
lättare komma in på högskolan. En grupp som förekommer på alla skolorna är de som
ser folkhögskolestudierna som sin andra chans i livet efter att ha misslyckats i sin
tidigare skolgång. Flera har, som läraren på skola C säger, aldrig skrivit förut eller hatat
att skriva eftersom de ”satte punkten på fel ställe”. När dessa elever får skriva om sådant
som de varit med om blir det ”alldeles underbara och roliga texter” även om punkten
inte sitter rätt.

På skola A framhåller man att många elever ”växer otroligt mycket” under utbildningen
och får en tilltro till sig själva. De känner igen sig i texterna och tycker om att hitta
beskrivningar av levnadssituationer som påminner om deras egna. En del vågar till och
med dra paralleller mellan sina egna liv och litteraturen i redovisningarna. Genom
identifikationen med personer i berättelserna vågar de sig ut på okänd mark och vågar
bli mera sökande. I början av utbildningen är de inställda på att varje fråga har ett enda
rätt svar och när de får höra att den bästa texten är den som skapar ännu fler frågetecken
och alternativa svar blir de frustrerade. Vad de lär sig är insikten att de kanske inget
förstår av en text från början. Efter hand förstår de en del och slutligen kommer de fram
till att behållningen är att man kanske inte ska förstå allting. De får också lära sig att de
kan tycka olika och att de inte behöver komma fram till en gemensam lösning.

Läraren på skola D påpekar att eleverna speciellt genom lyrikläsningen får starka
upplevelser och dimensioner ”som de inte kan få på annat sätt”. Under utbildningens
gång lär sig att inte direkt avfärda en text därför att de själva tycker den är dålig utan att
i stället genom en seriös diskussion försöka komma fram till varför den anses bra. Det är
också syftet på skola C att eleverna ska uppskatta bra texter men utan att bry sig om
vem som skrivit dem.
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Att eleverna har olika mål och studerar på folkhögskola för att skaffa sig behörighet för
vidare studier eller går där för sin egen skull för att ”få mer bildning” ser studierektorn
på skola B som en tillgång för folkhögskolan och något som skapar dynamik i
undervisningen. Läraren på skola D menar att elevernas instrumentella kunskapssyn
tämligen ofta förändras under utbildningstiden. Han framhåller att själva kunskaps-
tillväxten bara är en liten del i folkhögskolans omdömen och att de framför allt går ut på
att bedöma reflektion, eget förhållningssätt till det man tar till sig och eget ansvar, dvs.
relationen till kunskap och inte kunskapen i sig.

Sammantaget ger ovanstående redovisning en mycket ljus bild av litteraturunder-
visningen på de fyra skolor jag besökt. Samtliga intervjuade lärare var också mycket
entusiastiska. På skola A fullkomligt bubblade de två lärarna av förtjusning när de kom
till min intervju direkt från ett förmiddagspass där eleverna redovisat modernistiska
författare och det var ingen tvekan om att den lustfyllda känsla som de ville skapa hos
eleverna också fanns hos dem själva. En anledning till denna inställning tror jag är att
alla lärarna som jag intervjuat undervisar små grupper av elever som i de flesta fall är
mycket motiverade. En studierektor påpekade visserligen att några elever hänvisas till
skolan från arbetsförmedlingen men grundförutsättningen är att folkhögskolan är en
frivillig skolform och att huvuddelen av eleverna själva valt att gå där. Samme
studierektor nämner även att många elever ser folkhögskolestudierna som sin andra
chans i livet. Under intervjuerna fick jag också uppfattningen att även om många av
dem har en bekymmersam privat situation ser de studierna som ljuspunkten i tillvaron.
Det som kan vara problematiskt för lärarna är enligt min åsikt elevernas olika bakgrund
och kunskapsnivå samtidigt som just deras olika livserfarenhet och ålder säkerligen
befrämjar den lust till debatt och diskussion som alla lärarna säger sig uppmuntra. I
stället för ren undervisning blir det ett givande och tagande och många av lärarna
uttryckte stor respekt för de kunskaper och erfarenheter som de fick del av.

�� 'LVNXVVLRQ
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Jag anser att bildningens ställning och innehåll på de olika skolorna speglas bättre av de
intervjuade personernas berättelser om sin vardagliga verksamhet än i deras uttalade
bildningssyn. Den uttalade synen sammanfaller med Bernt Gustavssons och Jan
Thavenius uppfattning liksom 1DWLRQDOHQF\NORSHGLQV�definition så till vida att man tar
hänsyn både till personliga erfarenheter och kulturarvet, dvs. både till den subjektiva
sidan eller processen och den objektiva sidan eller målet för bildningen. Men trots dessa
uppriktiga försök till definitioner från intervjupersonerna är det lättare att dra slutsatser
från den praktiska verksamheten som den yttrar sig i undervisningen i litteratur.

De flesta av personerna jag talat med har en positiv inställning till bildning men både
studierektorn på skola A och läraren på skola C tar upp det snäva borgerliga
bildningsbegreppet som jämställer bildning med finkultur. Uppenbarligen är det något
som trots allt lever kvar och som de möter hos sina elever som ett hämmande inflytande.

Enligt Gustavsson kan bildningsprocessen beskrivas som en ”bildningsresa” som
innebär att vi utifrån våra erfarenheter och bekanta vardagsvärld möter det okända och
främmande som vi tillägnar oss och omvandlar till vår personliga kunskap samtidigt
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som vi förändras som människor. Han framhåller att bildningen fungerar bäst när både
den subjektiva processen som utgår från den egna erfarenheten och det objektiva målet
finns med och Thavenius menar att både den egna erfarenheten och kulturarvet bör ha
lika stor betydelse (avsnitt 4.1). Som jag påpekat tidigare nämner alla skolorna båda
polerna i sin bildningsdefinition och båda finns också med i undervisningen. Men det
framgår tydligt av min undersökning att man betonar dem olika och det tycker jag är
intressant att titta närmare på.

Av de undersökta skolorna kan skola D och skola C sägas representera varsin
ytterlighet. Läraren på skola D lägger störst vikt vid kulturarvet och framhåller således
bildningens mål. Han betonar att alla texter måste vara granskade av historien och att
det finns författare som inte får hoppas över. Han har gjort upp en egen kanon för sina
elever men utifrån denna försöker han hjälpa dem att välja ett verk som passar dem med
utgångspunkt från deras personliga erfarenheter.

På skola C kopplar läraren bildning till självförtroende i förhållande till det ”man själv
tycker är intressant och bryr sig om”. Där existerar ingen kanon och inget kulturarv
utom det som hon internaliserat genom utbildning och miljö. Eleverna skriver olika
texter med utgångspunkt från sina egna erfarenheter och i sitt läsande drar de nytta av
de erfarenheter de fått genom att skriva. Eleverna lär sig skriva texter, våga läsa upp
dem för de övriga samt att ge och ta emot kritik. Däremot finns det inga yttre mål som
innebär att de måste behärska delar av ett kulturarv utan tonvikten ligger helt på den
egna erfarenheten; på bildningens subjektiva sida. En sådan yttre frihet är en utopi säger
både Gustavsson och Thavenius. Däremot anser jag utifrån deras synsätt att det är
bildning eftersom eleverna utgår från sig själva, möter det okända och införlivar det
med sin egen erfarenhet. Mötet med det okända innebär i det här fallet att de skriver
egna texter vilket de flesta av dem inte gjort tidigare.

Skolorna A och B befinner sig någonstans mitt emellan dessa båda. Lärarna har
ambitionen att lära ut delar av ett kulturarv både för att de anser att eleverna bör ges
denna möjlighet och för att de ska bli behöriga för vidare studier. Men lärarna är också
angelägna om att eleverna ska hitta litteratur som berör dem och som de kan känna igen
sig i. I det sammanhanget är det intressant och delvis motsägelsefullt att det är läraren
på skola D, den ivrigaste förespråkaren för kulturarvet, som påpekar att folkhögskolans
omdömen inte tar störst hänsyn till tillväxten av kunskap i sig.

När Gustavsson talar om folkhögskolan anser han att lärarna måste känna eleverna så
väl att de kan utgå från deras intressen och gärna starta med populärlitteratur (4.4.2).
Han betonar således även i praktiken bildningens subjektiva sida. Det gör däremot inte
Alsheimer som väljer litteraturen helt själv för sitt läsprojekt och inte alls utgår från
studenterna vilket väl också är en omöjlighet med tanke på hur många de är.

Den dynamik i utvecklingen som enligt Gustavsson uppstår när både den subjektiva och
den objektiva sidan av bildningsbegreppet finns med existerar således på de undersökta
folkhögskolorna idag.

��� .XOWXUDUY

I samband med ovanstående diskussion har jag också behandlat det första momentet i
bildningsprocessen dvs. kopplingen till elevernas egna erfarenheter. Jag går därför
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vidare till mötet med det okända som i min undersökning innebär den skönlitteratur
eleverna kommer i kontakt med i sin utbildning och det kulturarv de möter. Innehållet i
kulturarvet är som tidigare nämnts kontroversiellt. Det finns flera arv och vissa av dem
betonas medan andra utesluts. Gustavsson och Thavenius förespråkar båda ett utvidgat
kulturarv men framför allt Martha C. Nussbaum ägnar en stor del av boken &XOWLYDWLQJ
+XPDQLW\ åt att argumentera för att en ”liberal education” ska inkludera kvinnor, icke-
västerländska kulturer och olika minoriteter. Men Nussbaum menar ändå att man i
undervisningen alltid måste utgå från den egna kulturen och att merparten av studierna
måste ägnas åt den. Det är med den egna kulturen som utgångspunkt som man lär sig
förstå och tolka främmande kulturer. Med tanke på hennes uppfattning är det intressant
att notera att hon själv i de böcker jag läst huvudsakligen hämtar sina skönlitterära
exempel från en manlig, vit, västerländsk kanon. (4.4.1) Alsheimer använder sig av
”goda” böcker från 1900-talet för att förankra och fördjupa annan kunskap men
eftersom han inte undervisar i svenska eller litteratur har han ingen ambition att
förmedla ett kulturarv. (4.4.5)

Det kulturarv som studeras på folkhögskolorna i min undersökning är genomgående
västerländskt och de författare som tas upp ingår i en traditionell västerländsk kanon.
Utom vid skola C görs grundurvalet av lärarna utifrån traditionella antologier och
litteraturöversikter. Nussbaum beskriver en eftergymnasial undervisning medan vissa av
folkhögskolans elever aldrig har läst en hel skönlitterär bok tidigare och de flesta har
ingen eller liten kunskap om kulturarvet. Det är därför förklarligt att man börjar med
västerländska texter. Däremot är det inte alls säkert att tonvikten ligger på manlig
medelklass. När de flesta eleverna är kvinnor dominerar kvinnliga författare och
arbetarförfattarna har en framträdande plats på skola A. Men ambitionen hos alla lärarna
utom på skola C är att presentera ett traditionellt västerländskt kulturarv.

��� 'HQ�NULWLVND�UHIOHNWLRQHQ

Reflektion och begrundan krävs för att vi ska kunna införliva det okända med oss själva
och ingår som en del i den bildningsdefinition jag utgår från. Kritiskt ifrågasättande är
en av de förmågor som krävs för att man ska kunna bli en världsmedborgare enligt
Nussbaum (2.4) Hon återkommer ständig till hur väsentligt det är att studenterna lär sig
att ifrågasätta, tränga in i och undersöka, ”question, probe, inquire”. Men den kritiska
läsningen kan mycket väl börja med ett uppslukande av texten. Böcker får däremot inte
bli auktoriteter som inger vördnad och ersätter det egna tänkandet eller leda till att man
genom läsandet tror sig så klok att man slutar söka efter kunskap enligt Nussbaum.
(4.4.4) Bildning innebär för Alsheimer att ifrågasätta, på djupet tränga in i, medvetande-
göras om och bli förtrogen med någonting (4.1). Hans studenter får lära sig att
reflektera, komma med egna tankar och idéer och argumentera (4.4.5).

Eleverna på folkhögskolorna identifierar sig med personerna i texterna och läser
engagerat, de fördjupar sig, redovisar, framför egna åsikter, diskuterar, kritiserar och
försvarar andras och egna muntliga framföranden och texter. Att ifrågasätta och fundera
och inte slaviskt följa det som andra säger ingår i den definition på bildning som läraren
på skola C uppger. Liksom Nussbaum anser hon att den människa inte är klokast som
läst mest och att det är viktigt att eleverna inte låter sig skrämmas av sådana
föreställningar.
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Ett av målen med undervisningen på skola A är att eleverna ska inse att det finns flera
alternativa svar på de flesta frågor och att det på vissa frågor inte finns några svar alls.
Detta synsätt stämmer väl med Thavenius definition av bildning idag som ett sätt att
”handskas med det komplexa och motsägelsefulla och utveckla förutsättningarna att
erkänna och stå ut med det som inte är entydigt” (4.1). Det är också ett sätt att hantera
och möta det okända som Gustavsson talar om.

��� 6N|QOLWWHUDWXUHQ�VRP�ELGUDJ�WLOO�IURQHVLV

”Fronesis”, dvs. den praktiska klokheten eller visdomen som inbegriper fantasi,
lyhördhet, gott omdöme och förmåga att välja rätt, kan man enligt Nussbaum inte lära
sig genom utbildning utan enbart genom livserfarenhet. Det finns bara ett sätt att
komplettera livserfarenheten och det är att läsa om andra människors erfarenheter i
skönlitterära berättelser. För att kunna agera med lyhördhet och gott omdöme måste vi
ha lärt oss medkänsla genom identifikation och inlevelse med andra människor i
verkligheten eller genom litteraturen. (4.5.1)

Den allra första förutsättningen för detta är att man över huvud taget läser skönlitteratur.
Samtliga lärare anser att målet för deras utbildning på folkhögskolan är att skapa
intresse för litteratur vilket de försöker göra genom en undervisning som är rolig,
stimulerande och lustfylld. Det de allra först märker hos eleverna är också att de
utvecklar ett sådant intresse. De elever som aldrig tidigare läst en bok börjar läsa och de
som läst kiosklitteratur börjar läsa annan litteratur. Vid skola C börjar elever som
tidigare varit rädda för och hatat att skriva att författa egna texter.

Sammantaget beskriver lärarna på de fyra undersökta folkhögskolorna skönlitteraturen
som ett livselexir som erbjuder till identifikation, bekräftelse av tankar och åsikter samt
långa samtal med och inblick i andra människors världar. Den skapar självkänsla, mod,
ökad empati och förståelse för andra människor och andra kulturer. Skönlitteraturen
väcker nyfikenhet och breddar perspektiven. Den hjälper eleverna att inse det finns flera
svar på en fråga och att man inte kan förstå allting. Den sporrar dem så att de vågar
närma sig det främmande och okända. Precis som Nussbaum nämner de identikfikation,
empati och förståelser för andra människor och kulturer. Genom att eleverna vågat möta
det främmande och okända i litteraturen vågar de också möta det i verkligheten. Genom
identifikationen med litterära gestalter får de lättare att förstå främmande människor när
de möter dem och genom inlevelsen och empatin har de lättare att fatta rätt beslut. De
får en vägledning mot den praktiska klokhet eller ”fronesis” som Nussbaum beskriver.

Man kan också uttrycka det med Gustavssons ord. Genom identifikationen med
människor i litteraturen och genom att utgå från sig själva och dra paralleller med sina
egna liv vågar eleverna på folkhögskolan ge sig ut på okänd mark och närma sig det
främmande. Om de sedan också omsätter denna kunskap i sitt sätt att leva, som en av
lärarna anger i sin bildningsdefinition, företar de den bildningsresa som Gustavsson
beskriver när de ”bryter upp från det vardagliga, ger sig ut i det okända, för att sedan
föra tillbaka nya erfarenheter till sig själv(a)”.

�� 6OXWVDWVHU

Redan när jag tagit del av Leif Alsheimers och Bernt Gustavssons uppfattningar i texter
och intervjuer och läst Martha C. Nussbaums böcker kunde jag konstatera att deras syn
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på bildningsbegreppet inte skilde sig nämnvärt. Väldigt kortfattat kan man säga att
bildning för Gustavsson och Nussbaum innebär att man utifrån sin personliga erfarenhet
och genom kritiskt ifrågasättande tillägnar sig något tidigare okänt och därmed
förändras. Alsheimer betonar framför allt det kritiska reflekterandet och framhåller
också den mänskliga förändring som hans studenter genomgår under utbildningen men
han uppehåller sig inte vid kopplingen till den egna erfarenheten. Av denna skillnad
följer olika uppfattningar när det gäller urvalet av litteratur där Gustavsson menar att
läraren bör utgå från elevens intressen medan Alsheimer inte beaktar det när han väljer
texter för sin undervisning.

Med stöd av deras uppfattningar drog jag också slutsatsen att det idag inte är någon
större skillnad mellan begreppen bildning och folkbildning. Det är en åsikt som även
framkommer vid intervjuerna på folkhögskolorna men ett par personer nämner att
folkbildning även idag skulle kunna innebära ett vidare begrepp som gjorde bildning
tillgänglig för alla till skillnad från en borgerlig bildningsuppfattning.

Alsheimer hävdar att han vill bilda sina studenter medan Bernt Gustavsson menar att
begreppet bildning inte har någon stark ställning i den allmänna diskussionen idag. Jag
tycker att det framgår av min undersökning att man på de folkhögskolor jag besökt har
som uttalat mål att bilda sina elever och att den praktiska undervisningen i litteratur som
jag undersökt också i de flesta fall visar att så är fallet. De flesta av intervjupersonerna
kan ge sin definition av begreppet men som jag just nämnt uttalar ett par personer en
viss skepsis och hänvisar till ”finkultur” och borgerlig bildning”. Innebörden av
begreppet bildning som den visar sig i den dagliga verksamheten har en starkare
ställning än själva ordet anser jag.

Under undersökningens gång har Alsheimers övriga idéer kommit i bakgrunden. Jag
tror att det är svårt att jämföra högskolans välmotiverade och homogena men stora
studentgrupper med allmänna kursens få elever med mycket olika bakgrund och
kunskaper. Dessutom undervisar Alsheimer inte i svenska eller litteratur och har därför
inga krav på särskilt kunskapsinnehåll i den litteratur han väljer ut.

I litteraturundervisningen på alla fyra skolorna ingår både processen med utgångspunkt i
den personliga erfarenheten och målsidan med koppling till ett kulturarv. Även om det
visar sig att man betonar dessa delar väldigt olika finns de med och samverkar överallt.
Det innebär också att det på alla fyra skolorna finns en anknytning mellan elevernas
erfarenheter och vardagsvärld och undervisningen. Framför allt yttrar den sig i att alla
lärarna försöker välja litteratur som intresserar eleverna och berör deras situation.

På tre av skolorna uppmuntrar man en kritisk och reflekterande läsning och själva
redovisningsformerna med betoning på ifrågasättande, diskussion och kritik gör att
eleverna måste införliva litteraturen med sig själva. På den fjärde skolan gör den snålt
tilltagna tiden det inte möjligt med en sådan fördjupning utan det blir en viss betoning
på att känna till författarnamn, boktitlar och vissa litterära begrepp.

Hur eleverna påverkas av läsningen av skönlitteratur är svårare att få fram genom
samtal med lärarna men rent konkret noterar de ett ökat intresse för litteratur och deras
ambition är att väcka lust, att öka självförtroendet genom uppmuntran och att stimulera
till nyfikenhet. Tack vare detta vågar eleverna möta det för dem tidigare okända i
litteraturen och de inleder en läsning som först leder till identifikation och sedan vidare
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till större förståelse för och ökad empati med andra människor och därmed också till
större klokhet och bättre omdöme.

Sammanfattningsvis anser jag att det både går att studera den bildningsresa som Bernt
Gustavsson beskriver i den praktiska litteraturundervisningen på folkhögskolan och att
det är möjligt att uttala sig om bildningens ställning utifrån detta perspektiv.
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�� 6DPPDQIDWWQLQJ

Syftet med min uppsats har varit att undersöka bildningsbegreppets ställning på
folkhögskolan idag och hur bildningen kan ta sig praktiska uttryck i litteratur-
undervisningen. En av impulserna var Leif Alsheimers läsprojekt vid Internationella
Handelshögskolan i Jönköping och hans uttalade syfte att ”bilda” studenterna genom att
införa läsning av skönlitteratur och populärvetenskaplig litteratur som fördjupning och
förankring av ordinarie kurslitteratur. Det var just ordet bildning och det närliggande
begreppet folkbildning som förde mig in mina tankar på folkhögskolan. Tillsammans
med studiecirklarna och folkbiblioteken utgjorde folkhögskolorna de tidigare folk-
bildande institutionerna som med början från förra sekelskiftet och ännu tidigare hade
målet att sprida bildning till folket.

Jag tyckte det var intressant att försöka ta reda på hur folkhögskolorna såg på detta mål
idag. När jag började orientera mig i litteraturen visade det sig snart att Bernt
Gustavsson både skrivit sin avhandling och andra böcker om just bildningens situation
för närvarande och att han dessutom både studerat och arbetat på olika folkhögskolor.
Martha C. Nussbaum beskriver hur ”liberal education”, som kan jämställas med
bildning, bedrivs på amerikanska universitet och hur skönlitteraturen kan bidra till
utvecklingen av kunskapsbegreppet ”fronesis” eller ”praktisk klokhet”. Som
komplettering och fördjupning av denna läsning intervjuade jag hösten 2000 Leif
Alsheimer och Bernt Gustavsson.

Bildningsbegreppet kan delas in i två delar; själva processen att bilda sig och resultatet
av processen eller bildningens mål/innehåll. Bernt Gustavsson beskriver processen som
en ”bildningsresa” som innebär att vi utifrån våra erfarenheter och bekanta vardagsvärld
möter det okända och främmande som vi tillägnar oss och omvandlar till vår personliga
kunskap samtidigt som vi förändras som människor. Målet för all bildning är att vi ska
ta del av tidigare mänskliga erfarenheter eller kulturarvet. Här ingår skönlitteraturen
som en väsentlig del och man kan rentav som Gustavsson säga att skönlitteraturen är
bildningens paradexempel. Samtidigt kan skönlitteraturen vara det okända som vi möter
i bildningsprocessen. Jag betraktar därför litteraturundervisningen på folkhögskolan
som ett konkret uttryck för skolans bildningsuppfattning och har valt att lägga tonvikten
på denna i min undersökning.

Jag har utgått dels från förhållandet mellan process och mål och undersökt om båda
dessa sidor framträder i undervisningen. Dels har jag försökt belysa
litteraturundervisningen utifrån bildningsresans olika moment dvs. anknytningen till
elevernas erfarenhet, mötet med litteraturen som representerar det okända, tillägnelsen
av den och vilken förändring som kan ske hos eleverna under denna process.

Fyra folkhögskolor med olika huvudmän och olika inriktning har ingått i min under-
sökning och på dessa skolor har jag utfört kvalitativa intervjuer med lärare i litteratur på
folkhögskolans allmänna kurs och dessutom med ett par studierektorer. Jag har frågat
dem om deras syn på bildning och folkbildning, skönlitteratur, kulturarv och litterär
kanon men också bett dem beskriva litteraturundervisningen, målsättningen med den
och hur eleverna påverkas utifrån deras synvinkel.

Det resultat jag anser mig ha fått fram är att bildningens olika delar finns tydligt
representerade i den praktiska litteraturundervisningen på de flesta folkhögskolorna i
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min undersökning men att begreppet bildning inte känns riktigt lika levande och aktuellt
för alla de intervjuade personerna.

Det som jag tycker framgår allra tydligast är att bildningens två delar, processen med
tonvikt på elevernas erfarenheter och målet/innehållet, existerar i samverkan på alla
skolorna men betonas mycket olika. Det finns på alla skolorna en tydlig vilja och
ambition att hitta litteratur som anknyter till elevernas vardagsvärld, erfarenheter och
intressen. På de flesta skolorna kräver själva redovisningsformerna med ifrågasättande,
diskussion och kritik att eleverna verkligen tillägnat och införlivat den lästa litteraturen
med sig själva. Genomgående påverkas eleverna under utbildningen till ökad läsning
men också till identifikation med personer i texten vilket leder vidare till fantasi,
lyhördhet och ökad förståelse för och inlevelse i andra människor och därmed till större
klokhet och bättre omdöme. Den bildningsresa som Bernt Gustavsson beskriver går
således att studera i den praktiska litteraturundervisningen på folkhögskolan och man
kan också, anser jag, konstatera att bildning på de flesta håll bedrivs utifrån dessa
förutsättningar.

Däremot har det mesta av Leif Alsheimers idéer kommit i bakgrunden under
undersökningens gång. Anledningen är att det är svårt att jämföra högskolekurser med
stort antal men motiverade studenter och homogena grupper med allmänna kursens få
elever med stor skillnad i bakgrund och motivation. En annan skillnad är att Alsheimer
inte undervisar i litteratur med krav på visst kunskapsinnehåll.
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Leif Alsheimer
Bosarp 1
233 92  SVEDALA

Jag återkommer till vårt telefonsamtal i september och bifogar ett antal frågor för att du
ska få en uppfattning om vad jag vill ta upp. Naturligtvis är jag intresserad av allt som
du har att berätta om ditt projekt och andra synpunkter som du tycker kan vara viktiga i
sammanhanget. Min uppsats är ganska ostrukturerad än så länge men kommer att röra
skönlitteraturens ställning på folkhögskolan idag sett i relation till folkhögskolans
folkbildningstradition.

Jag ser med spänning fram emot samtalet den 24 oktober omkring 10.45-
11 på Stadsbiblioteket och är mycket tacksam att få ta din tid i anspråk.

Med vänlig hälsning

Lena Josefsson
Repslagaregatan 1
541 30  Skövde

tfn 0500/48 44 91 bost
      0500/47 33 17 arb
e-post lena.josefsson@fk14.sfa.se
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��� 9LOND�HIIHNWHU�KRSSDV�GX�DWW�XSSI|OMQLQJHQ�DY�SURMHNWHW�NRPPHU�DWW�In"

��� 9LOND�P|MOLJD�VFHQDULHU�EHWUlIIDQGH�VN|QOLWWHUDWXU�OlVQLQJ�ELOGQLQJ�NDQ�GX
WlQND�GLJ�LQI|U�IUDPWLGHQ"�9DG�KlQGHU�RP�PDQ�LQWH�DUEHWDU�PHG
OLWWHUDWXU�OlVQLQJ��ELOGQLQJ"
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%LODJD��

Bernt Gustavsson
Institutionen för beteendevetenskap
Linköpings Universitet
581 83  LINKÖPING

Jag återkommer till vårt telefonsamtal i september och bifogar ett antal frågor för att du
ska få en uppfattning om vad jag vill ta upp. Naturligtvis är jag också intresserad av
andra synpunkter som du tycker kan vara relevanta. Min uppsats är ganska
ostrukturerad än så länge men kommer att röra skönlitteraturens ställning på
folkhögskolan idag sett i relation både till folkhögskolans folkbild-ningstradition och
aktuella projekt som Läsrörelsen och obligatorisk läsning av skönlitteratur inom olika
ämnen på vissa högskolor.

Jag ser med spänning fram emot samtalet den 30 oktober kl 13 och är mycket tacksam
att få ta din tid in anspråk.

Med vänlig hälsning

Lena Josefsson
Repslagaregatan 1
541 30   Skövde

tfn 0500/48 44 91 bost
     0500/ 47 33 17 arb
lena.josefsson@fk14.sfa.se
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��� /LNKHWHU�VNLOOQDGHU�PHOODQ�ELOGQLQJ�RFK�IRONELOGQLQJ�LGDJ"

��� 5HODWLRQHQ�PHOODQ�NXQVNDS�RFK�ELOGQLQJ"

��� %LOGQLQJVWDQNHQV�DNWXDOLWHW�LGDJ"��,�YLONHQ�IRUP"

��� )RONELOGQLQJHQV�VWlOOQLQJ�LGDJ�RFK�KXU�GHQ�SnYHUNDU�IRONK|JVNRODQ"

��� 6N|QOLWWHUDWXUHQV�LQQHE|UG�RFK�VWlOOQLQJ�L�ELOGQLQJVVDPPDQKDQJ"

��� /LWWHUDWXUOlVQLQJHQV�EHW\GHOVH�RFK�LQQHE|UG"
- OlVIlUGLJKHWVWUlQLQJ��EDVIlUGLJKHWHU�
- VW|GlPQH�L�NXQVNDSVLQKlPWDQGHW
- VRFLDO�IXQNWLRQ��OlVHFLUNHOWDQNHQ�
- HVWHWLVN��IRVWUDQ
- UHIOHNWLRQ�RFK�H[LVWHQWLHOO�PRJQDG
- DQQDQ�EHW\GHOVH

��� bU�OlVQLQJ�HQOLJW�NDQRQ�P|MOLJ�LQRP�IRONK|JVNRODQ�HOOHU�VND�OLWWHUDWXUHQ�YlOMDV
Sn�DQQDW�VlWW"�9LONHQ�HOOHU�YLOND�SULQFLSHU�E|U�PDQ�XWJn�LIUnQ"

��� bU�1XVVEDXPV�WHRULHU�RP�OLWWHUDWXUHQV�IXQNWLRQ�WLOOlPSEDUD�LQRP
IRONK|JVNRODQV�DOOPlQQD�OLQMHU"
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,QWHUYMXPDQXDO %LODJD��

8QGHUYLVQLQJHQ

Gruppstorlek?

Svenskämnet i tim/vecka. I förhållande till andra ämnen?

Fördelning litteratur/språkfärdighet?

Skönlitteratur i undervisningen. Genrer. Exempel?

Hela texter/utdrag. Används någon antologi?

Litteraturhistoria?

Återkommande standardtexter?

Vem väljer? Kriterier?

Koppling till erfarenheter och intresse?

Kulturarvet?

Läsning efter en bestämd kanon?

Inspiration?

Hemuppgifter? Textanalys? Diskussion?

Redovisning och uppföljning?

Hur uppmuntras kritiskt läsande, självständigt tänkande, reflektion?

Upplevelse?

0nOVlWWQLQJ

Övergripande målsättning för läsning av skönlitteratur?

Vad bör eleverna få ut av sin läsning?

Egenskaper och förmågor som kan förbättras genom skönlitteratur idealt sett?
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Lärarens uppgift?

%LOGQLQJ�±�IRONELOGQLQJ

Vad är speciellt med att arbeta på folkhögskola?

Vad innebär begreppet bildning för dig?

Skillnad mellan folkbildning och bildning?

Hur påverkar din bildningssyn ditt sätt att undervisa?

Skönlitteraturens plats i bildningsbegreppet?

(OHYHUQD

Elevernas kunskapssyn i allmänhet? Förändring under utbildningstiden?

Elevernas inställning till skönlitteratur? Förändring under utbildningstiden?

Hur läser eleverna? Upplevelse/inlevelse eller reflektion/analys.

Hinner de tränga in i, tolka och förstå texten?

Reaktioner på litteraturen? Uttrycker eleverna vad läsningen betyder?

Personlig kunskap?

Förändringar som kan relateras till läsning av skönlitteratur?

Förändring av läsvanor under utbildningstiden?

Elevernas fritidsläsning?

Bildningsresa?

Omdöme, fantasi, flexibilitet, känsla, tolerans?

gYULJW

Hur länge har du arbetat på folkhögskolan?

Vilka ämnen undervisar du i?

Har du arbetat på någon annan skola? Skolform?


