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Inledning 
 
Ett begrepp som ofta används i samhället idag är det livslånga lärandet. Men vad inne‐
bär egentligen det livslånga lärandet sett ur forskningens perspektiv? Är det bara ett 
honnörsord utan  innehåll? Om det  finns, hur ser  i så  fall detta  lärande ut? Ett kon‐
tinuerligt lärande? Språngartat? Innebär dagens nya begrepp — det livslånga läran‐
det — något annat än gårdagens — lära för livet? Måste man följa många människors 
lärande under ett helt liv för att komma underfund med hur lärandet egentligen ser 
ut? Ur forskningssynvinkel är det naturligtvis ogörligt för en enda forskare att spegla 
ett stort antal människors liv i detta avseende. Däremot vore det möjligt att välja få, 
inte alltför unga, personer och genom bland annat kvalitativa  intervjuer undersöka 
deras långa lärandeprocess. 
  Denna utgångspunkt för mig över till skolans värld som så påtagligt handskas 
med  läroprocesser,  om  än  inte  livslånga.  Och  i  skolans  värld  finns  lärare  som 
naturligtvis rent yrkesmässigt funderar över lärandet, i ett ur elevens synvinkel livs‐
långt perspektiv. Non scholae sed vitae discimus, sa redan de gamla romarna. Gamla? 
Varför inte studera två äldre, pensionerade lärares syn på sin utbildning, sitt yrkesliv 
och sin bildningsgång i livet? 
  Även  forskarens  bakgrund  och  förförståelse  kanske  bör  utredas?  Följande 
stycken kommer  alltså  att handla om mig  själv och varför  just  jag har kommit  att 
intressera mig för begreppet bildning kopplat till kunskapsstoff och utbildning. 
  Efter att som lärare ha undervisat i framför allt svenska och även i kreativt skri‐
vande, både  som  adjunkt  och  lektor, på  olika  stadier,  i  olika  skolformer  och  även 
inom lärarutbildning och på universitet i nästan 40 år har jag naturligtvis fått en hel 
del praktiska kunskaper om den nuvarande skolans värld och jag har som nästan alla 
lärare många gånger  reflekterat över  elevers och  studenters  lärande och min  egen 
kunskaps‐ och bildningssyn. För min personliga del är bildningsbegreppet i hög grad 
knutet  till  förmågan  att  läsa,  reflektera  och  skriva  om  skönlitteratur  i  dess  olika 
former. Ett resultat av dessa reflektioner blev att jag ville undersöka elevers lärande, i 
mitt  fall  samtal och diktskrivande, mer vetenskapligt. Därför  skrev  jag en doktors‐
avhandling (i nordiska språk) med denna inriktning, Lärande samtal — elevers kollek‐
tiva textbygge i samband med diktskrivande (2000). 

Som elev, först i folkskola, blev  jag undervisad av en småskollärarinna i första 
och andra klass och av en folkskollärare i tredje och fjärde. Därefter började jag som 
elvaåring  i  femårig  realskola  som avslutades med  realexamen 1957.  Jag gick också 
sista  året  i  sjuårig  flickskola  (normalskolekompetens) där det  litterära  inslaget  var 
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starkt,  förutom  i modersmål,  även  i  engelska,  franska  och  tyska.  I  de  främmande 
språken (utom franska) gavs två betyg, precis som i modersmål, ett i språket och ett i 
litteraturen. Till sist gick jag i treårigt latingymnasium, halvklassisk gren. I de tre sist 
nämnda  skolformerna  undervisades  jag  av  ämneslärare  (Högre  lärarinne‐
seminarium),  adjunkter  och  lektorer.  Jag  har  följaktligen  personligen  fått  en  del 
insikter  i det  som  jag  i min  studie kallar  folkskole‐  respektive  läroverkstraditionen 
som var och en  innefattar och omfattar en bildningssyn  som  sinsemellan har både 
likheter och skillnader. 

De två äldre, pensionerade lärare jag har valt att beskriva i min studie är mina 
tidigare kolleger,  Ingegerd och Roland. Vi har alla  tre varit svensklärare på Härnö‐
sands gymnasium. Ingegerds övriga ämnen var filosofi och psykologi där hon också 
var  huvudlärare/specialfunktionär.  Rolands  andra  ämne  var  historia  där  han  var 
huvudlärare. Tidigare hade han även varit det i svenska. Mina undervisningsämnen 
var förutom svenska också historia och religion. 

För att minnas och återuppliva vår  lärartid på gymnasiet har vi  tillsammans  i 
slutet av 2007 och under 2008 då och då träffats för att diskutera Gunilla Molloys bok 
Skolämnet svenska – en kritisk ämnesdidaktik (2007) för att via den komma in på den eg‐
na undervisningen i svenska och då i synnerhet den litterära delen av svenskämnet. 

Ett ord som Molloy  tar upp  inledningsvis  i sin bok är reflektera. Hon anser att 
det är ett modeord men tycker ändå att det är viktigt att lärare kan reflektera över sin 
egen undervisning. Det hon menar är att  läraren ska kunna  fundera både över ”ett 
förflutet ’då’” och ”ett framtida ’nu’” (2007:7). Hennes bok behandlar även frågan om 
hur medvetna lärare är om tidigare undervisningstraditioner. 

Både  Ingegerd och Roland reflekterade över sin undervisning även om  i varje 
fall Roland knappast använde just det ordet. I ett samtal (19/11 ‐07) tillsammans med 
Ingegerd  och mig  om Molloys  bok  tyckte  han  att  reflekterande upprepades  väldigt 
många gånger. Däremot ansåg han att hans eget provår hade gett rikliga tillfällen till 
reflektioner. Som historielärare är Roland också medveten om ett förflutet då och han 
anser  sig  på  ett  positivt  sätt  vara  knuten  till  den  undervisningstradition  som  han 
själv  tog del av  i gymnasiet och på universitetet. Denna  tradition har han givetvis 
anpassat  och  förnyat.  Ingegerd  har  sin  lärargärning  närmare  i  tid  än  Roland  och 
förefaller  i  slutet  av  sitt  yrkesliv,  framför  allt  i  sina  projekt,  ha  funderat  över  ett 
framtida nu. Folkskoletraditionen är också enligt min mening på många sätt nu‐ och 
aktualitetsinriktad, åtminstone efter förra sekelskiftet.   

Vi har också erinrat oss en annan bok, Lektionen Svenska (1970), som vi alla tre 
påverkades av och använde som ett ämnesdidaktiskt hjälpmedel under vår gemen‐
samma  lärartid  på  gymnasiet. Vad  gäller  litteraturundervisningen  var  i  synnerhet 
kapitlet  ”Litteraturstudium på  gymnasium  och  fackskola”  ett  gott  stöd.  I  en  äldre 
skolform hade det varit vanligt med kortare utdrag ur skönlitterära verk (se Mjöberg) 
men  i  Läroplan  för  gymnasieskolan  1970  (Lgy70)  rekommenderades  vi,  lärare  och 
elever,  att  läsa  ett mindre  antal  fullständiga  verk.  John  Steinbecks  Pärlan  var  ett 
sådant idealverk och en problemställning som rekommenderades var ”[p]å vilket sätt 
den sociala rangskillnaden [inverkar] på händelseförloppet” (1970:127). Naturligtvis 
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diskuterade vi tillsammans med våra elever förutom innehållet i Pärlan också miljö‐ 
och personskildringen. Vi rekommenderades i kapitlet att då uttrycka oss så konkret 
som möjligt.  Exemplet  som  gavs  vad  gäller miljöbeskrivningen  var  att  undersöka 
”Steinbecks sätt att skildra den mexikanska miljön” (1970:127). 

Vi blev ännu mer medvetna än tidigare om det vettiga  i att  läsa hela verk och 
att alltid exemplifiera och konkretisera uppgifterna för att på så sätt ge eleverna goda 
analysinstrument. 

Exemplet ur vår  lärarvardag är måhända  inte så sofistikerat men ändå ganska 
typiskt för våra didaktiska, eller med den term som användes då, metodiska, samtal 
om litteraturen, eleven och läraren. 

Här kan det också vara på  sin plats att peka på de  skillnader  i akademi‐ och 
seminarietraditionerna som pedagogikprofessorn Sven G. Hartman beskriver i Lära‐
res kunskap. Traditioner och  idéer  i svensk undervisningshistoria (1999). Dessa skillnader 
har betydelse för hur jag tolkar mina informanters muntliga och skriftliga berättelser.  

Hartman lyfter bl.a. fram dessa traditioners ideal i två konkreta bilder, den ena 
föreställande ”lärarkunskapens  första hus”  som han kallar Alma Mater  represente‐
rande  akademitraditionen  och  den  andra  ”lärarkunskapens  andra  hus”  som  är 
seminariet med dess tradition (1999:210,212). Alma Mater har en fladdrande vimpel 
på  sitt  tak  med  mottot  Bildning  och  på  seminariets  motsvarande  vimpel  står 
Utbildning.  Under  bilden  står  Alma  Maters  grundidé  ”Motstånd  mot  samhällets 
inblandning” och under seminariebilden står devisen ”Lyhördhet inför myndighets‐
direktiv”  (1999:210,212).  I de  båda  byggnaderna  finns  olika delar med  texter,  t.ex. 
vetenskapssyn  och  undervisningsideal. Alma Mater  står  för  vetenskap  inom  olika 
områden och seminariet propagerar  för vetenskap om undervisning. När det gäller 
modern undervisning  i skolan, enligt seminarietraditionen  individualiserad, är den 
akademiska  läraren en ämnesinspiratör, som  föredrar djup  framför bredd, och semi‐
narieläraren  en  vägledare,  som hellre  ser  till bredden  än djupet. Andra  skillnader  i 
traditionerna  var  och  är  seminariestudiernas  yrkesanknytning  och  de  akademiska 
studiernas  forskningsanknytning.  Seminarieläraren  har  i  denna  tradition  tilldelats 
rollen  som  lojal  ämbetsman  och  praktiker  medan  den  akademiske  läraren  är  fri 
akademiker och teoretiker (Hartman 1999:93). 

Hartmans  beskrivna  skillnader  har  fog  för  sig  även  om de  också  är  väl  ren‐
odlade. Distinktionerna gäller  inte dagens  lärarutbildning men mina  informanter är 
skolade i dessa äldre traditioner vilket bör ha haft ett ganska stort inflytande på dem. 
I det avslutande kapitlet i min uppsats kommer jag att återvända till Hartmans teser.   

 
 
Presentation av mina informanter 
 
Min  intention  i  föreliggande studie är att spegla synen på svenskämnet som  främst 
litteratur‐ och bildningsämne. Detta har  jag för avsikt att beskriva genom att disku‐
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tera och problematisera bildning, utbildning och svenskämnets kunskapsstoff och att 
därvidlag  jämföra  folkskole‐ och  läroverkstraditionen genom en beskrivning av  två 
lärare  som  representerar  två  delvis  olika  yrkestraditioner.  Jag  kommer  också  att 
behandla dessa båda lärares bakgrund, utbildning, yrkesutbildning, yrkesliv, särskilt 
deras  litteraturundervisning,  bildningsideal  och  elev‐  och  kunskapssyn,  samt pen‐
sionärsliv  (jfr Schüllerqvist, 2002:165‐186). Beskrivningen av deras yrkesliv kommer 
att inta en framträdande plats. Hur har de omsatt sitt bildningsideal och sin elevsyn i 
verklighetens undervisning? De lärare jag valt, Ingegerd och Roland, ser jag i denna 
studie  som  exponenter  för  respektive  tradition.  Ingegerd började  sin bildningsresa 
inom  det  som  jag  här  kallar  folkskoletraditionen  och  Roland  inom  läroverks‐
traditionen. 

Ingegerd (f. 1933), utbildad folkskollärare och ämneslärare och Roland (f. 1927), 
utbildad ämneslärare, ser  jag alltså som goda  förvaltare av de ovan skissade  tradi‐
tionerna.  Ingegerd  företräder  folkskole‐  och  seminarietraditionen  och Roland  läro‐
verks‐ och universitetstraditionen. Ingegerd känner även väl till universitetsvärlden 
genom sina ständigt återkommande studier.   

Ingegerd  och Roland  var mina  ämneskolleger under  ca  10  år på gymnasiet  i 
Härnösand  och  Ingegerd var dessförinnan min kollega under  ca  10  år på  en hög‐
stadieskola, Franzénskolan, också  i Härnösand. Alla  tre arbetade vi  tillsammans på 
gymnasiet  som  adjunkter  i  svenska  och  andra  ämnen.  Vi  är  även med  i  samma 
litteraturcirkel  sedan  30  år  där  vi  läser  skönlitterära  böcker  och  diskuterar  dem. 
Naturligtvis betraktar  jag dem som mina vänner och anser att  jag känner dem väl. 
Anledningen  till  att  jag  följer mina  informanter  från  barndomen  och  fram  till  och 
med pensioneringen är att jag vill följa deras bildningsgång i livet och se den som en 
process och därmed också påvisa deras livslånga lärande. 

 
 
Syfte 
 
Syftet med min undersökning är att ge en fyllig beskrivning av två levnadsberättelser 
och två bildningstraditioner och då påvisa både likheter och skillnader. På så sätt vill 
jag jämföra, tolka och värdera de två bildningstraditionerna, folkskoletraditionen och 
läroverkstraditionen, och då framför allt ta fasta på mina informanters syn på under‐
visning och bildning kopplat till skolans svenskämne, i synnerhet den del av ämnet 
som handlar om litteraturundervisning. 

Syftet  är också  att  i beskrivningen  av de båda bildningstraditionerna  framför 
allt belysa uppfattningen om svenskämnets litteratur‐ och bildningssyn, detta för att 
ge en trovärdig bakgrund till mina informanters levnadsberättelser.  
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Utbildning och bildning 
 
I detta kapitel finns två underavdelningar, den ena med rubriken ”Bildning klarar sig 
inte utan utbildning”  som ger  en  sammanfattande bakgrund och den andra  rubri‐
cerad ”Arvet  från  Johan Amos Comenius och Wilhelm von Humboldt”. Comenius 
och  von Humboldt  har  jag  valt  att  beskriva  för  att  de  ska  personifiera  folkskole‐ 
respektive läroverks‐ och universitetstraditionen. 

 
 
Bildning klarar sig inte utan utbildning 
 
Idé‐  och  lärdomshistorikern  Sven‐Eric  Liedman  diskuterar  i  ”Bildning,  frihet  och 
motstånd” skillnaden mellan utbildning och bildning. När orden började användas i 
svenskan  vid  sekelskiftet  1800  användes  de mestadels  synonymt  för  att  i  vår  tid 
snarare  ses  som motsatser. Utbildning  betraktas  numera  som  något  för  individen 
utifrån styrt. Den innefattar regler och kunskaper som är bestämda på förhand för att 
man ska kunna  få en examen eller yrkeslegitimation. Bildning däremot är kommen 
från individens inre intresse och drivkraft och innebär frihet och kunskapshunger. 

Wilhelm von Humboldt med sitt idealistiska reformprogram för utbildningen i 
Preussen,  från  småskola  till  universitet,  insåg  att  bildning  inte  klarar  sig  utan 
utbildning.  I  Humboldts  gymnasium  fanns  tre  stora  ämnesområden,  matematik, 
språk  och  historia.  Till  en  början  styrdes  elevernas  kunskapsutveckling med  fast 
hand av  läraren. Friheten var det ännu  inte så mycket bevänt med och  i elementar‐
skolan var lek förbjuden. Däremot var friheten, Lern‐ und Lehrfreiheit, viktig vid uni‐
versitetet där professorerna enbart gav råd och exempel men ingen styrning. 
 

Bildningsprocessen  kräver  kort  sagt  ett  visst  tvång  till  en  början;  bara  så  kan  en människa 
formas. Friheten – som också skall leda till fria, liberala tänkesätt – är möjlig först på den högsta 
nivån. (Liedman s. 7) 

 
Det  traditionella,  humanistiska  bildningsidealet  började  redan  under  1800‐talet  att 
diskuteras. Naturvetenskapsmannen och biskopen C. A. Agardh var en av dem som 
kämpade för den moderna litteraturen och naturvetenskaperna och mot de klassiska 
studiernas allenarådande ställning vid läroverken. 
 

Därmed drogs en frontlinje upp som än i dag kan skönjas, låt vara mer och mer sönderbruten. 
Men på båda sidor om denna linje uppfattas kunskapen som något man besitter eller äger och 
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inte något som på djupet präglar en. Förhållandet mellan kunskap och kunskapsbärare blir täm‐
ligen ytligt. Bildningen blev  en yttre  form,  ja begreppet  förföll ofta  till den grad att bildning 
förknippades med manér och stil; en bildad person hade ett gott bordskick. (Liedman s. 9) 

 

Den praktiska inriktning som de tidiga folkrörelserna hade, saknades helt hos Hum‐
boldt.  Teori  och  praktik  fördes  så  småningom  närmare  varandra  i  skolsystemet  i 
USA och sedan på många håll i världen. Den amerikanske filosofen och pedagogen 
John Dewey var under förra delen av 1900‐talet en av föregångsmännen för närman‐
det mellan teori och praktik och ”hans lösenord var learning by doing” (Liedman s. 9). 

Liedman vill att ”vi  skall kunna bevara det väsentliga  i det gamla bildnings‐
begreppet” och se en mening i det livslånga sökandet efter kunskap (Liedman s. 11). 
Han ställer upp fyra villkor för detta. Det första innebär att bildningsbegreppet inte 
får vara  för  snävt och  att den  traditionella motsättningen mellan  teori och praktik 
måste  lösas. Det andra är att kunskapsinhämtandet måste ses som en  livslång  läro‐
process.  ”I  perioder  av  icke‐lärande  krymper  en människa”  (Liedman  s.  12). Det 
tredje villkoret tar upp friheten. Individen måste känna ett visst mått av frihet  i sitt 
lärande. Det  fjärde pekar på betydelsen av att man  inte beträder bildningens väg  i 
ensamhet. Människan lär sig bäst tillsammans med andra. 

 
 
Arvet från Johan Amos Comenius och Wilhelm von 
Humboldt  
 
Det förefaller alltså att finnas åtminstone två, av forskare och skriftställare beskrivna 
och som jag anser, ideologiskt omhuldade bildningstraditioner i Sverige. De har båda 
sin grund i ett äldre parallellskolesystem. Lärare som verkade inom detta skolsystem 
företrädde naturligtvis även de dessa traditioner genom sina respektive utbildningar 
på universitetet eller seminariet och med den mer eller mindre uttalade intentionen 
att  förmedla  sin  bildningssyn  till  sina  respektive  elever.  Tonvikten  i  min  studie 
kommer således att ligga på den pedagogiska, i den praktiska verkligheten förankra‐
de bildningstraditionen, den som jag antar att lärarna omfattade medvetet men även 
delvis intuitivt. Den ena traditionen är knuten till läroverket och den andra till folk‐
skolan. Alla barn gick  i  folkskolan och därifrån  tog  sig en mindre grupp  in  i  läro‐
verkets fyra‐ och femåriga realskola. Det är naturligtvis inte lätt att entydigt definiera 
de här två traditionerna. Det vore alltför enkelt att se det som jag i min studie kallar 
folkskoletraditionen som en bred bildningstradition och läroverkstraditionen som en 
djupare, smalare. 

Säkert är att  folkskolan med sin bildnings‐ och utbildningstradition vände sig 
till  alla,  läroverket med  sin  till  några  få,  utvalda.  I  Ljusnande  framtid!  framhåller 
emellertid etnologen Jonas Frykman att även den skola som inte var för alla också in‐
rymde  elever med olika  samhällsbakgrund. ”Blandningen av barn har varit  regeln 
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ända  sedan  enhetsskolan  infördes. Realskolor och gymnasier  rymde barn  från  alla 
samhällsskikt och med studiemotiveringen var det nog ofta både si och så” (Frykman 
1998:20). 

Mitt  antagande  är  att  traditionerna  fortfarande  lever kvar  om  än  i  förändrad 
form  trots att detta  skolsystem  försvann  för nästan 50 år  sedan. Eller är det bara  i 
högtidstal som skolans bildningsideal lyfts fram? Detta hävdar i varje fall Frykman. 
”Skolan har aldrig varit och kommer aldrig att bli en  funktionell helhet, en bastion 
för förnuft och bildning, som det gärna hävdas i högtravande tal. Det man lär sig är 
mer komplext” (Frykman 1998:66). 

En  utgångspunkt  och  inspirationsfaktor  för  mig  har  varit  historikern  och 
ämnesdidaktikern Bengt Schüllerqvists bok om sin  far,  läroverksadjunkten Erik, En 
lärares bildningsgång. En biografisk studie av  ideal, tradition och praxis  i svensk  läroverks‐
miljö  (2002). Både Erik och den  i boken omnämnde  författaren Hugo Swensson  (se 
nedan  s.  15‐16)  var  läroverksadjunkter,  Erik  i Karlstad  och  Swenson  i  Skara.  Erik 
började  sin  läroverksutbildning  i  Skara  läroverk  1918  och  ”klassföreståndare  det 
första  året  var  Hugo  Swensson,  lärare  i  modersmålet  och  främmande  språk” 
(Schüllerqvist 2002:71). 

Schüllerqvist  har  i  ett  inledande  kapitel,  ”Inledning: Om  biografi,  bildnings‐
begrepp och historieskrivning”(s. 9‐27), bland annat beskrivit sin metod. Han började 
intervjua sin far fem år före bokens utgivning. Det visade sig att hans far förutom sin 
minnesbank också hade ett rikligt material bevarat: 
 

Min  far  är  en  stor  samlare  av material  om  sitt  liv.  Trots  att  han  gallrat  i  lådorna  vid  flera 
tillfällen  fanns en mängd material kvar av det som historiker kallar källmaterial: hans  farfars 
poesibok,  tidningsklipp  om  hans  far,  fotografier  från  barndomsmiljöer,  skolbetyg,  uppsatser 
från studierna i Uppsala, förteckningar över ämnen som hans elever fick skriva uppsatser om, 
föreningsmaterial, föredragsmanuskript, listor över lästa böcker, minnesanteckningar från resor 
och mycket  annat.  På  vissa  frågor  som  jag  ställde  till  honom  kom  som  svar  långa  brev,  en 
uppsats om hans många år  i Karlstad, en diskussion kring böcker som han tyckte var viktiga. 
Inom kort blev det något mer än enbart samtal mellan far och son. /…/ Jag frågade honom om 
jag kunde  få  låna hans material, och om han kunde  tänka  sig  en  serie  intervjuer kring olika 
teman och perioder hans liv. (2002:9 f.)  

 
I detta  inledningskapitel behandlar Schüllerqvist också bildningsbegreppet. Genom 
att utgå  från Eriks  förmodade bildningssyn beskriver han bildningens  rötter eller  i 
varje  fall så som begreppet ”utvecklades  i slutet av 1700‐talet och  i början av 1800‐
talet,  i brytningen mellan upplysning och  romantik” med påverkan  från de antika 
grekiska filosofernas ”idéer om en allsidigt utvecklad människa” (2002:14). Eftersom 
Erik  var  universitetsutbildad  läroverksadjunkt  (i modersmål  och  historia)  nämner 
Schüllerqvist den tyske filologen och utbildningsministern Wilhelm von Humboldts 
(1767‐1835)  tillämpning  av  bildningsbegreppet  och  strävan  att  ”återuppliva  det 
grekiska  bildningsidealet”  i  och med  grundläggningen  av  Berlins  universitet  1810 
(von Wright 2007:31). 
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En  sådan  allsidigt  utvecklad  människa  enligt  antikt  mönster  förefaller  Carl  W. 
Böttiger  (1807‐78)  ha  haft  som  ideal.  I  sin  biografi  Från  skolan  och  studentlivet 
(1881/1961) berättar han om hur han ville utveckla sin bildning till att innefatta även 
musikaliska och praktiska kunskaper: 
 

Jag hade  läst och hört att varje människa borde  lära sig något hantverk och söka förvärva sig 
någon talang. För mina egna små medel  lärde  jag mig därför att svarva och att spela fiol. Det 
förra kostade åtta, det senare aderton skilling i timmen. Det var surt förtjänta penningar för min 
arma musiklärare, Amalia Wallins  fader,  då  organist  vid  domkyrkan. Mina  övningar  på G‐
strängen måtte i synnerhet ha varit påkostande att höra, ty  jag minns, hur  jag själv ofta ryckte 
till vid dess skärande ljud. I musiken bragte jag det ej längre, än att spela andra violin i en hop 
gamla  symfonier  vid  gymnasiekapellets  veckoövningar,  och  i  svarvkonsten  stannade  min 
färdighet vid nystpinnar och dambrickor. (Böttiger 1961:48) 

 
Böttiger omfattar en bildningssyn som sträcker sig något  längre än de  intellektuella 
kunskaps‐ och bildningsideal som kom till synes i Wilhelm von Humboldts nyhuma‐
nistiskt orienterade reformprogram för den högre utbildningen i början av 1800‐talet. 

Wilhelm von Humboldt utgick  till  stor del  från Kants  lära  om  rationaliteten. 
Kant delade  in den  i det vetenskapliga ”rena  förnuftet”, det moraliska ”praktiska” 
förnuftet och den estetiska ”omdömeskraften”. von Humboldt intresserade sig mest 
för det ”rena  förnuftet” och ville därför att de nya universiteten skulle ha  fri  forsk‐
ning som sin  förnämsta uppgift. ”För detta krävdes  friheten att söka kunskap utan 
föreskrivna mål  eller  resultat”  (Gustavsson,  2007:12). Han  såg  också högre  studier 
som en individuell angelägenhet, en personlighetsdanande process som innebar ”en 
växelverkan  mellan  Anbildung  (inhämtandet  av  kunskaper)  och  Ausbildung 
(realisering av den unika personligheten)” (Ahlund 1990:273). 

Vidare ansåg von Humboldt att kunskapsstoffet i sig var bildande om det för‐
medlades ”i en engagerad och  fri  interaktion mellan de  studerande och kunskaps‐
stoffet”  och  byggde  ”på  en  utforskande  gemenskap  mellan  professorer  och  stu‐
denter”  (Løvlie,  2007:162). Detta  kallade  han  Lehr‐  und  Lernfreiheit,  alltså  ”lärarens 
frihet  att  självständigt  och  fritt  utforma  den  egna  undervisningen  respektive 
studentens  frihet  att  efter  eget  skön  utforma  sin  studiegång”  (Ahlund  1990:28).  I 
denna  tradition  fanns  de  svenska  universiteten,  kanske  ända  fram  till  student‐
revoltens år 1968. 

Wilhelm von Humboldt ville som nämnts vid universitetet knyta an till det gre‐
kiska bildningsidealet där studenten via ”formell bildning vidgar sina horisonter och 
grundlägger en livslång process av växande och lärande” (von Wright 2007:31). I sitt 
eget liv omfattade han verkligen detta ideal. Han ägnade sig åt litteratur‐ och språk‐
vetenskapliga studier, var en flitig resenär och umgicks med Goethe och Schiller som 
båda påverkade honom. 

Goethes och Schillers inflytande på filologen von Humboldt vidgade de nyhu‐
manistiska ramarna. Detta lyfter den kulturkonservative John Landquist fram på ett 
sammanfattade sätt i Pedagogikens historia. 
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En  särskild  omständighet  inträffade.  Samtidigt  med  att  de  klassiska  filologerna  i  stillhet 
befordrade sin vetenskap vid universiteten, sköt den nya  tyska  litteraturen upp. Den blev en 
stormakt med Goethe och Schiller. Med Herder fick den en  litteraturkritiker av hittills osedda 
mått,  som  förstod  att  skatta  nationallitteraturerna  hos  skilda  folk,  och  konsthistorikern 
Winckelmann uppenbarade den grekiska skulpturens skönhet. De nya diktarna och kritikerna 
voro delvis under Winckelmanns inflytande entusiaster för Hellas och Rom. Schiller och Goethe 
skapade en stor nationell  litteratur, som delvis blivit  till under  inflytande av grekisk dikt och 
grekiska tankar. Den akademiska nyhumanismen fick med denna litteratur ett mäktigt stöd för 
sin argumentering. Den växte till en bildningsfilosofi som de klassiska filologerna inte förmått 
skapa. (Landquist 1965:124) 

 
En nutida universitetslärare, som går i von Humboldts pedagogiska fotspår och som 
här  får  representera arvet efter honom, är Leif Alsheimer, universitetslektor  i  rätts‐
vetenskap. Vid Internationella handelshögskolan i Jönköping startade han 1997 i ett 
affärsrättsligt  program  en  core  curriculum‐kurs,  en  bildningsresa med  skönlitterär 
inriktning.  Ett  syfte med  kursen  var  att  han  ville  ”etablera  och  vidmakthålla  en 
intellektuell gemenskap över en  längre  tid” genom att ”bryta ner barriären mellan 
lärare  och  student  och  skapa  förutsättningar  för  fria  samtal,  dialoger  som  utan 
hindrande ’dagordning’ får löpa fritt och ta de vägar som de spontant tar med hjälp 
av associationsbanorna” (Alsheimer 2004:253).  

Affärsrättsstudenterna skulle  förutom sin kurslitteratur  i  juridik, skriver Karin 
Agélii i ”Bildning vid högskolor och universitet”, även ”läsa och diskutera cirka 120 
böcker och texter, mest skönlitteratur, samt se vissa filmer som på olika vis speglar 
bildningskursens kärnbudskap; vikten av respekt och omvårdnad av  individen, de‐
mokratin och rättsstaten” (Agéeli 2007:92). 

Leif Alsheimer skrev om denna sin core curriculum‐kurs  i boken Bildningsresan 
med den upplysande och  intresseväckande underrubriken Från ensidig  instrumentell 
utbildning  till  sammanhangsskapande  bildning  (2004).  Den  yttersta  anledningen  till 
kursen var att han ville, inte enbart utbilda studenterna utan framför allt bilda dem, 
och  därmed  ”sätta  in  lärandet  i  ett  vidare  sammanhang”  för  att  ge  studenterna 
”förmåga till kloka överväganden i olika skeenden och situationer i livet” (Alsheimer 
2004:243). 

För att gå några århundraden  tillbaka  i  tiden, vilket kan vara betydelsefullt  i 
sammanhanget, nämner Bengt Schüllerqvist  i En  lärares bildningsgång  i  förbigående 
Johann Heinrich Pestalozzi (1746‐1827). Pestalozzi stod för en bildningssyn som om‐
fattade även de lägre samhällsklasserna och därmed finns han inskriven i folkskole‐
traditionen. Även Wilhelm von Humboldts reformidéer omfattade de lägre klasserna 
i  skolan. Där  var  han  påverkad  av  Pestalozzi  och  höll  i  likhet med  honom  fram 
”åskådligheten [som] högsta norm i undervisningen” (Liedman s. 7). 

En  föregångare  till Pestalozzi,  som  jag  själv hellre vill uppehålla mig vid, var 
Johan Amos  Comenius  (1592‐1670),  vilken Axel Oxenstierna  strax  före mitten  av 
1600‐talet anställde  som  läroboksförfattare och  skolreformator. Anledningen  till att 
jag här ämnar beskriva Comenius och hans läromedel ganska ingående är att jag ser 
honom både som föregångsman till 1800‐talets folkskolemetodik och som en ständigt 
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aktuell  didaktiker  vars  undervisningslära  fick  en  renässans  i  Sverige  under  1980‐
talet.  I  sin Didactica Magna  (1657)  för  han  fram  undervisningsmetoder  som  skulle 
gynna alla barn, även de  som  inte var  så  studiebegåvade: ”För det  femte är några 
obegåvade,  dessutom  några  håglösa  och  tröga.  Även  dessa  kan  bättras,  om  inte 
omedgörlighet  är  för  handen.  Men  här  behövs  stor  klokhet,  mycket  tålamod” 
(Comenius 1989:115). 

Året  efter,  1658,  kom Comenius ut med Orbis  Sensualium  Pictus  på  latin  och 
tyska. Denna lärobok visar att Comenius med fog kan kallas radikal och demokratisk 
i  sin  syn på  elever och deras  lärande och bildning. Men man kan naturligtvis  inte 
överta hans synsätt rakt av och tro att det går att omsätta  i vår egen  tid. Comenius 
var också ett barn av sin tid genom sin trosvissa och nästan omnipotenta inställning 
till lärande. 

Omnipotent eller  inte  så är Comenius  förvånansvärt genomtänkt  i  sin  inställ‐
ning  till bildning och åskådlig undervisning. Så här uttrycker han  sig  i  sitt  förord, 
”Till läsaren”, till originalutgåvan av Orbis Sensualium Pictus (1658): 
 

Klar, beständig och fast kommer bildningen att bli, när det som är föremål för undervisning och 
inlärning  inte  är  dunkelt  eller  förvirrat  utan  tydligt,  välordnat  och  klart  avgränsat,  när  de 
åskådliga  tingen  rätt  framställs  för  sinnena,  för  att  man  skall  kunna  begripa  dem  med 
förståndet. 
 
/‐ ‐ ‐/ 
 
Eftersom detta i allmänhet försummas av skolorna, och man förelägger eleverna uppgifter som 
de inte förstår, och som inte heller i förväg exemplifierats och inpräntats i deras sinnen, händer 
det att arbetet med att lära ut och lära in känns tungt och gör föga nytta. (Comenius 2006:18) 

 
Comenius skrev  sin  lärobok på  latin och  tyska. De  två  språken är  satta  i parallella 
spalter och varje numrerad lektionsbeskrivning har inledningsvis en illustration. Han 
har  till  exempel  ”lektioner”  om  Skrivkonst,  Bokhandel,  Studiekammare  samt  om 
Talekonst och  tonkonst. Med den optimism som kännetecknar Comenius beskriver 
han studierna i enrum så här: ”Studiekammaren är ett rum där den studerande i fred 
för andra människor sitter ensam helt hängiven sina studier” (Comenius 2006:226). I 
lektionsbeskrivningen  om  talekonsten  och  tonkonsten  känner  en  nutida  lärare 
naturligtvis  igen  en  del  av  metodiken.  Jag  citerar  avsnittet  i  sin  helhet  (utom 
tonkonsten): 
 

Grammatiken [språkläran] sysslar med bokstäver och hur man sätter samman ord. Den  lär ut 
konsten  att  rätt  uttala  orden,  att  skriva  dem,  att  foga  samman  och  särskilja  dem. Retoriken 
[talekonsten] målar så att säga talets grova konturer med vältalighetens behagliga färger, som 
t.ex.  retoriska  figurer,  prydliga  talesätt,  ordspråk,  korta  och  kärnfulla  meningar,  sentenser 
(lärdomar), liknelser, symboler o.dyl. Poetiken [diktkonsten] samlar dessa talets prydnader och 
binder  ihop dem  som  till  en krans. På  så  sätt görs  av  löst  tal  ett bundet  tal,  sammansatt  av 
allehanda dikter och sånger. Diktaren krönes därför med en lagerkrans. (2006:228f.) 
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Fortfarande  känns  beskrivningen  av  grammatikens,  retorikens  och  poetikens  an‐
vändbarhet aktuell. 

Comenius kan  alltså på många  sätt  ses  som  en  skolans  föregångsman. Meta‐
foren spjutspetsen för den svenska skolans förändring cirka 300 år efter den första ut‐
givningen av hans  läroböcker borde ha  tilltalat honom. Skolans omvandling under 
1960‐talet, mot ett sammanhållet högstadium, kom alltså att programmatiskt kallas 
en  spjutspets  mot  framtiden  (Ulf  Larsson,  Olof  Palme  och  utbildningspolitiken 
2003:180f.f.). 
 

”Skolan  skall  ge  varje  medborgare  chansen  till  en  utbildning  efter  hans  eller  hennes 
förutsättningar och intresse. Var och en skall få lika möjligheter att till det yttersta utveckla sin 
personlighet.  Vi  skall  röja  undan  gamla  klassgränser  som  stått  hindrande  i  vägen  för 
individernas  fria  utveckling.”  Så  formulerade  Olof  Palme  skolans  mål,  en  demokratisk 
jämlikhetsidé,  när  han  höll  sitt  första  stora  tal  som  nybliven  ecklesiastikminister.  (Larsson, 
2003:180) 

 
Samma optimism som Palme uttryckte i sitt tal, visade redan Comenius med sin un‐
dervisningsmetafor  i  sin  Didactica  Magna  (1657):  ”Utan  orsaken  (=  till  bristande 
inlärning, min anm.) är den, att  trappstegen är  illa anordnade, bristfälliga,  sönder‐
vittrade och  förfallna, d.v.s. metoden är  förvänd. Säkert är, att envar kan  föras upp 
på vad höjd som helst med hjälp av riktigt anordnade, i gott stånd varande, fasta och 
säkra trappsteg” (Comenius 1989:111f.). 

Både Olof Palme och Amos Comenius uttrycker samma trosvissa syn, möjligen 
omnipotenta,  på  en  utbildning  för  alla.  En  pekande  spjutspets  behövs  i  ett  inled‐
ningsskede, den metaforiska trappan är viktig när den nya skolan för alla ska börja 
byggas. 

För att  sammanfatta de här beskrivna båda bildnings‐ och utbildningslinjerna 
väljer jag att använda två termer som Claes Ahlund problematiserar i sin avhandling, 
Den  skandinaviska universitetsromanen 1877‐1890, nämligen nyhumanistiskt och utilita‐
ristiskt bildningsideal  (1990:203). Amos Comenius  står då  för ett utilitaristiskt  ideal 
genom att han  framför allt ser sin undervisningslära som något som gynnar och är 
till nytta för alla elever. Detta uttrycker han väldigt tydligt i ett förord till sin Didactica 
magna (1989). 
 

Vi vågar utlova en stor undervisningslära, d.v.s. en fullständig framställning av konsten att lära 
alla allt. Och det skall ske på ett säkert sätt, så att resultatet inte kan utebli. Vidare snabbt, utan 
omak  och  ledsamheter  för  vare  sig  lärare  eller  lärjungar,  snarare  till  förlustelse  för  båda 
parterna. Och slutligen grundligt, inte ytligt och för skenets skull utan åsyftande verklig boklig 
bildning, hyfsade seder och innerlig religiositet. (1989:36) 

 
Däremot  vill  jag  inte  kalla  Comenius  nyttoinriktade  utbildningsideal  mekaniskt 
vilket  kan  ligga  nära  till  hands,  möjligen  krasst  och  absolut  inte  förenat  med 
Lehrfreiheit (jfr Thavenius 1995:66). 

Wilhelm von Humboldt representerar förstås ett nyhumanistiskt bildningsideal 
utan  krassa  nyttosynpunkter. Han  befinner  sig  i  skarven mellan  upplysning  och 
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romantik.  I mycket  är  hans  reformprogram  påverkat  av  upplysningen men  ”hans 
idéer om bildning är präglade av det tänkande i organiska termer som är så typiskt 
för  romantiken”  (Liedman  s.  6). Han  ser  bildning  som  en  anda  som  kommer  till 
uttryck i den bildade människans eget växande, en inifrånstyrd utveckling. Kärnan i 
nyhumanismen är alltså personlighetens bildning som i det ideala fallet alltså sker av 
egen kraft i varje fall hos den vuxna människan. von Humboldt ansåg till och med att 
ensamhet och frihet var ”varje äkta bildnings förutsättningar” (Thavenius 1995:54). 

Indirekt  finns  det  en  påverkan  från  de  gamla  bildningsidealen  av  nyhuma‐
nistisk  och  utilitaristisk  typ  i  samhällsdebatten  om  olika  skolsystem.  ”Men  i  den 
idealiserade  värld,  där  en  så  stor  del  av  debatten  om  skolsystemen  utspelas,  står 
bildningsidealet närmare den organiska modellen, utbildningsidealen närmare den 
mekaniska”  (Liedman  s. 3). Den mekaniska  eller med  ett annat ord  instrumentella 
modellen är till skillnad från den organiska utifrånstyrd. 

I Den motsägelsefulla bildningen ser Jan Thavenius historiskt på samhällsdebatten 
rörande  bildning  och  utbildning  och  tycker  sig  kunna  förklara  vår  tids  ibland  in‐
strumentella uppfattning på bildning och utbildning med nedslag i 1800‐talets läro‐
verksstadga och pedagogiska synsätt. 
 

Inom skolan gav 1878 års läroverksstadga officiell status åt benämningen mogenhetsexamen, de 
prov  som  gav  tillträde  till  de  bildade  klasserna. Det  pedagogiska  tänkandet  placerade  både 
bildning och mognad i en rent andlig värld klart skild från den materiella. Det var denna strikta 
åtskillnad mellan andligt och materiellt som skapade den närmast oöverstigliga klyftan mellan 
bildning  och  utbildning  som  ännu  sätter  sin  prägel  på  varje  bildningsdebatt.  Klyftan  tog 
konkret gestalt  i  traditionen att upprätta särskilda skolor  för yrkesutbildning vid sidan av de 
egentliga bildningsanstalterna. (1995:9) 

 
Synen  på  bildning  i  skolan  och  i  samhället  i  stort  har  förändrats  ganska mycket 
under min livstid, och ännu mer mina informanters. Bildning? Enligt Jan Thavenius 
är  ”[b]ildning  ett  starkt  värdeladdat  och  ett  tungt  belastat  ord”  (1995:7). Det  var 
under 1800‐talet som vår nutida syn på bildning präglades: 
 

Det har i dag en lätt gammalmodig klang och är behäftat med associationer som man inte alltid 
vill  väcka  till  liv.  De  idealistiska  föreställningarna  om  människans  inneboende  väsen  och 
fullbordan  i  en  rent  andlig mänsklighet  är  inte  gångbara  längre. De  sociala monopolen  på 
bildning har också  satt djupa  spår och den historien är det  få  som vill bli påminda om  eller 
förknippade med. Många tvekar av allt att döma att ta ordet bildning i sin mun och det har en 
tid förts bildningsdiskussioner där ordet över huvud inte nämns. (1995:9)  

 
Troligen har synen på ordet bildning förändrats en del sedan 1995 då Thavenius´ bok 
kom ut. Numera används ordet i debatter om bildning igen vilket Leif Alsheimer är 
ett tydligt exempel på med sin bok Bildningsresan från 2004. 

Jan Thavenius fortsätter att anlägga ett historiskt perspektiv på bildning och på 
modersmålsundervisning i kapitlet ”Den enspråkiga skolan” i samma bok: 
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I redogörelserna för läroverkets och folkskolans läsundervisning kan man skymta normerande 
inslag. När modersmålsundervisningens  olika  traditioner  grundlades  i mitten  av  1800‐talet, 
föddes också en stor  likriktning när det gällde den språkliga bildningen. De standardiserande 
ansträngningarna började flyttas över från de klassiska språken för att med full styrka sättas in 
mot  modersmålet.  Denna  inriktning  mot  enhetlighet,  jag  kommer  här  att  kalla  den 
enspråkighet, tar sig olika uttryck inom de olika traditionerna. (Thavenius 1995:143) 

 
Han  ställer  också uppfordrande  frågor  om  bildning  i  sin  bok.  ʺÄr det  överhuvud 
meningsfullt att diskutera bildningsskola utan att tala om pedagogik? /‐‐‐/ Kan bild‐
ningen  bestämmas  utan  att  det  har  politiska  och  ideologiska  implikationer?” 
(Thavenius 1995:38). 

Thavenius diskuterar de politiska och  ideologiska  implikationerna  i Klassbild‐
ning och folkuppfostran (1991). Han lyfter fram vad han anser vara dilemmat med bild‐
ning versus litteraturundervisning: 
 

En  av  litteraturundervisningens uppgifter var  att  förmedla  smaknormer  till  eleverna och det 
förefaller som om de var av lite olika slag. Att en del var vad vi skulle kalla estetiska normer är 
väl klart, men smak var  inte bara ett estetiskt utan också ett moraliskt begrepp som knöt det 
sköna  till det goda. Genom en  skolad smak  skulle eleverna bli kultiverade, avlägsna sig  från 
den  naturgivna  råheten, drifterna, passionerna, det  låga.  Smakbildningen  gick ut på  att  lära 
eleverna de goda konstverken och lära av deras moral. Normerna handlade därför om moralisk 
skönhet – manlig fasthet, ordning, sedlighet, oegennytta, idealism. (Thavenius 1991:368f.) 

 
Avslutningsvis  undrar  han  naturligtvis  ”[i]  vilken mån  denna  litteraturpedagogik 
lyckades  i  sina uppsåt” och  ställer den  ständigt  lika aktuella  frågan om  relationen 
mellan skolans litteraturläsning och elevens fritidsläsning (Thavenius, 1991:371). 

I  jämförelse med  optimisten Comenius  och kritikern Thavenius  är Alsheimer 
pessimist, om än en kämpande sådan, vad gäller vårt samhälles syn på bildning och 
kunskapsutveckling.  ”Medborgarna  ska  förvandlas  till  Homo  consumensis”  (Als‐
heimer 2004:22). 
 

Som ett girigt monster breder konsumismen ut sina tentakler, sprider sina illusoriska budskap 
att allt som krävs för att bli lycklig är att man klär sig i den rätta märkesuniformen, lyssnar på 
den  rätta musiken,  fyller  dagen med  pseudoaktiviter  på  banalitetens  nöjesfält  och  oändliga 
åkturer  i  innehållslöshetens  ekorrhjul. Allt  som  erbjuds  är  färdigtuggat  och  friktionsfritt. En 
genomkommersialiserad  suggestionsvärld  träder  fram  i  stället  för  god  kultur.  (Alsheimer 
2004:22) 

 
Vidare  anser  han  att  skolans  uppdrag  är  att  ”stimulera  och  hjälpa  eleverna  till 
kunskap och träna deras förmåga att reflektera och tänka kritiskt” (2004:26). Att bli 
en reflekterande och tänkande människa är naturligtvis inte något som en ytlig upp‐
levelseindustri stimulerar  till,  tvärtom. Han menar att kunskap  inte enbart handlar 
”om att uppleva utan om att tillägna sig något och att reflektera, analysera, bedöma, 
syntetisera och sätta detta något i ett sammanhang” (2004:26). 



 16

Leif Alsheimer är debattör och vill troligen att hans bok, Bildningsresan, ska vara en 
väckarklocka.  Ibland blir han mycket  skarp  i  sin analys av varför  skolan  inte blev 
bättre: 
 

Skolan  blev  alltså  en  tummelplats  och  lekstuga  för  fackpedagoger  och  byråkrater  med 
karriäranpasslingens  främsta  kännetecken:  frånvaro  av  reellt  intresse  för  verksamheten  som 
sådan i förening med en hängiven lojalitet med den egna karriären, vilken för befordran kräver 
ständig omrörning  i grytan. Följaktligen gäller att  ständigt vara  i  reformtagen. Utan den ena 
skolreformen efter den andra — ingen karriär. (2004:95)  

 
Alsheimer  framhåller att ekonomismen har slagit  igenom på varje utbildningsnivå. 
På så sätt har utbildning och därmed också bildning ”blivit ett instrumentellt företag 
för arbetsmarknadens behov” (2004:96). 

I  inledningskapitlet, ”Skolans kris”,  till  sin bok påtalar Alsheimer att vår  tids 
”omfattande  skolgång”  ändå  inte  lett  fram  till  ”allmän  ökad  kunskap,  djupare 
insikter,  större  förmåga  till  kritiskt  tänkande  och  självreflektion  hos  dagens 
skolelever” (2004:11). 

Vare sig man håller med Leif Alsheimer och Jan Thavenius eller inte måste jag 
ge Thavenius rätt i hans syn på bildning som ”en social praktik, något vi gör med oss 
själva  och  andra”,  alltså  ett  samspel  ”mellan  yttre  villkor  och  inre  karaktär” 
(1995:266). Varken Amos Comenius eller Wilhelm von Humboldt skulle invända mot 
denna definition av bildning även om den senare skulle trycka något mer på ensam‐
hetens bildande kraft.  

 
 
Fanns John Chronschough och Paul Hoffman i 
verkligheten? 
 
Christina Florin och Ulla Johansson sätter in folkskole‐ och läroverkstraditionerna, i 
synnerhet  läroverkstraditionen,  i ett  större historiskt  sammanhang  i ”Där de härliga 
lagrarna gro…” Kultur, klass och kön i det svenska läroverket 1850‐1914 (2002). 
 

Läroverken hade av tradition en nära förbindelse med universiteten, eftersom läroverket också 
var  en  förberedelse  för  vetenskapliga  studier.  En  viktig  händelse  i  läroverkens  historia 
inträffade därför 1862, då relationen till universitetet förändrades genom att avgångsexamen — 
mogenhetsexamen eller studentexamen — nu skulle avsluta läroverksstudierna. Tidigare hade 
studentexamen  avlagts  vid  universitetet,  men  nu  skulle  alltså  läroverksläraren  och  inte 
universitetsläraren  förklara  läroverkspojken mogen  för högre studier. Men  länge var det bara 
latinstudenter  som  välkomnades  vid  universitetet,  eftersom  latin  var  ett  tvångsämne  i  alla 
akademiska examina. Därför blev 1891 ett viktigt årtal då latinkravet slopades. Det innebar att 
också realstudenten kunde avlägga en akademisk examen. (Florin & Johansson 2002:83) 
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1962,  exakt hundra  år  efter den  läroverksanknutna  studentexamens  införande,  tog 
jag  studenten,  på  latinlinjen,  halvklassisk  gren.  Latinkravet  fanns  delvis  kvar,  när 
man som jag sedan skulle läsa språk och humaniora på universitetet. 

Florin och  Johansson  framhåller även att ”[r]elationen  till  folkskolan blev mer 
problematisk”  beroende  på  att  den  var  ”helt  fristående  från  läroverkssystemet” 
(2002:83).  Detta  parallellskolesystem  ifrågasattes  och  1894  fastställdes  vägen  från 
folkskolan  in  i  läroverken. Samma väg,  från  folkskolan  till realskolan,  tog  jag 58 år 
senare. 

Avslutningsvis  för de  båda  forskarna  också  fram den  bildningstradition  som 
omhuldades i läroverken. Denna skolform ”öppnade för många dörren till böckernas 
värld och detta gav tillfredsställelse och upplevelser som inte bara kan mätas i krassa 
nyttoaspekter” (2002:293). 

I skönlitteraturen speglas dessa traditioner i August Bondesons (1854‐1906) John 
Chronschoughs memoarer (I 1897, II 1904), ”en ypperlig tidsskildring från folkskollärar‐
seminariet  i Göteborg på 1860‐talet och  en  lysande  teckning av  en naivt  självmed‐
veten folkskollärare” (Nord. Familjebok, 1923) och i Hugo Swenssons (1879‐1957) Paul 
Hoffman,  läroverksadjunkt  (1935)  som ”präglas av humanistisk anda och vederhäftig 
realism” (Bonniers uppslagsbok). 

John Chronschough  har  förlöjligats  och  setts  som  urtypen  för  en  halvbildad 
folkskollärare. Jag anser emellertid efter att nyligen ha läst Bondesons roman (del I) 
att Chronschough, torparsonen från Halland, framställs som en aktningsvärd person 
som verkligen strävade efter bildning och den  frihet hans utbildning skulle ge.  Jag 
kan heller inte se att det hos Chronschough finns någon motsättning mellan hans syn 
på  bildning  och  hans uppfattning  om utbildning.  ”Först då  jag  efter  tre  långa  års 
väntan  fick vända  skolan och hela Glimminge  ryggen  för att begiva mig  till Göte‐
borgs seminarium och läsa på examen, först då kände jag puppskalet brista och ving‐
arna spänna ut sig till flykt” (Bondeson 1992:73). 

Naturligtvis drabbas  John Chronschoug  som  seminarist  följdriktigt av  tvivel  i 
kontakten med  den  litteratur  som  han  läste  och  påverkades  av  under  studietiden 
Han  studerade  ingående Viktor Rydbergs  ”farliga bok” Bibelns  lära  om Kristus och 
hans  tro  blev mer  och mer  vacklande,  den  tro  på  det  som  han  förut  ansett  vara 
”oomkullrunkeligt som hälleberget” (Bondeson 1992:145). 

Även Chronschoughs språk förlöjligades, främst av professorn i svenska Gustaf 
Cederschiöld. När han höll  föreläsningar  för  folkskollärare vid  förra  seklets början 
framhöll han Nils Holgersson som det goda språkexemplet, Chronschough som det 
avskräckande. Olle  Josephson  försvarar  tvärtom det chronschoughska  språket  i  sin 
artikel  ”Chronschough  i EU”  och  anser  att det  är  ”effektivt, uttrycksfullt  och  inte 
alltför komplicerat” (Josephson 2002:118). 

Hugo  Swenssons  fiktive  Paul  Hoffman,  läroverksadjunkten,  som  innan  han 
blev lärare varit verksam som både  journalist och skådespelare, var inte okritisk till 
vissa lärares behandling av innehållet i tidens litterära kanon: ”Det var den av otaliga 
lärdomsfilistrar misshandlade  Fänrik  Stål,  som  var  på  tapeten,  och  det  var  Sven 
Duva man  skulle  läsa,  en  ny uppenbarelse  även  för Paul Hoffman  som  även  han 
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hade  fått den kanoniserade Runeberg  fördärvad  för sig  i småklasserna”  (Swensson 
1935:48f.). Att Runeberg var kanoniserad framgår av Lars Brinks läsundersökningar 
(i Gymnasiets  litterära kanon, se nedan s. 21 f.f.)  från 1910, 1920, 1930, 1940 och 1945. 
Runeberg kom alltid på plats nummer ett, två eller tre tillsammans med Strindberg 
och Almqvist (Brink 1992:155f.f.). 

Ibland grips Paul Hoffman av sympatiskt tvivel på sin lärargärning, ”[j]u äldre 
han blivit, desto klarare hade han sett sina brister”  (Swensson 1935:262) och  jämför 
sig med och ironiserar över en annan fiktiv gestalt. ”Endast Chronschough är perfekt 
och okugglig på sina kurser” (1935:262). 

En något intensivare svensklärare än Hoffman var en annan av Swenssons fik‐
tiva gestalter, nämligen Hjalmar Willén i Hjalmar Willén och hans klass (1938). I citatet 
nedan är han, Wille, betraktad ur elevernas synvinkel: 
 

Tydligast märktes det på litteraturtimmarna. Ibland var han eld och lågor – nej, det var kanske 
inte rätt att säga så, för sådan var han inte. Men han tog det så intensivt, så man måste höra på 
för  att  inte  tappa  en  bokstav. Det  var  riktigt  spännande. Och  fastän  Barck  och Agaton  var 
väldigt intressanta, var på sitt sätt, så var det något särskilt med Wille, när han tog i på allvar. 
Det var som om han känt alla skalderna – ja, inte alla förstås, för somliga erkände han själv att 
han inte fick någon fason på och inte tyckte var något fast dom var så berömda, och då var hans 
timmar inget vidare. Och dikter och sånt förklarade han så att man förstod att just den skalden 
hade skrivit den dikten, och att han måste skriva just så. (Swensson 1938:237) 

 
Hjalmar Willén oroade  sig  som  så många  av verklighetens  svensklärare,  inklusive 
Roland och  Ingegerd,  för att elevernas uppmärksamhet ”gällde skalet,  inte kärnan. 
Det  var den  gamla  konflikten mellan  schola  och  vita,  och den  kan  inte  lösas,  bara 
mildras” (Swensson 1938:255). 

Det är min övertygelse att det fanns många som John Chronschough och Paul 
Hoffman  och  även  några  som Hjalmar Willén  i  verkligheten. Mina  egna  folkskol‐
lärare var  inte särskilt  lika Chronschough medan en av Rolands  lärare hade ”klara 
Chronschoughdrag”  (se nedan s. 49). Däremot påminde  flera av mina modersmåls‐
lärare om Paul Hoffman, dock med det undantaget att de inte visade om de tyckte att 
Runeberg kunde ha ett fördärvligt inflytande på oss unga elever. 

 
 
Om svenskämnets utveckling 
 
I denna forskningsbakgrund kommer  jag att lyfta fram svenskämnet i skolan, fram‐
för  allt  på  gymnasiet  och  då  i  huvudsak  den  del  av  ämnet  som  omfattar  skön‐
litteraturen, alltså den del som vetter mot litteraturvetenskap. Först ger jag en histo‐
risk bakgrund. 

Jan Thavenius beskriver  svenskämnets utveckling  från 1800‐talet och  framåt  i 
Modersmål  och  fadersarv. Svenskämnets  traditioner  i historien  och nuet  (1981). Hans ut‐
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gångspunkt  är  de  frågor  han  ställer  inledningsvis:  ”Varför  är  undervisningen  (i 
svenska, min anm.) mer formell än funktionell, abstrakt snarare än konkret, isolerad 
från den  sociala praktiken  i  stället  för  integrerad  i den?”  (Thavenius 1981:10). Han 
anser  att  svaret måste  ”sökas  i  ämnets  och  språkpedagogikens  tidigare  historia” 
(1981:10). 

Modersmålet började etablera sig som ett eget skolämne i början av 1800‐talet. 
Redan då ställdes kravet på de ledande samhällsklassernas medlemmar att de borde 
ha en god kompetens i att både läsa och skriva. Så småningom, efter mitten av 1800‐
talet, blev ”den nationella svenska litteraturen ett redskap för det nya svenskämnet” 
(Thavenius 1981:70). 

Thavenius  anser  att  latinets  traditioner  stod  i  vägen  för  svenskämnets  po‐
tentiella utveckling. Även om  latinämnet var på reträtt så påverkades svenskämnet 
av latinets undervisningsideologi. 
 

Men samtidigt erövras latinet åter inom svenskans gränser. Det sker ett mycket långsamt byte 
av stoff – svenska i stället för latin – men språksynen, metodiken och de pedagogiska målen förblir 
relativt oförändrade. Den grammatiska drillen övertas till stora delar från  latinstudiet och gör 
svenskundervisningen betydligt mindre praktisk än vad de s.k. reformvännerna hade tänkt sig. 
(Thavenius 1981:71) 

 
Svaret på den fråga Thavenius inledningsvis ställde blir att svenskan som skolämne 
har en relativt kort historia.  

Även för folkskolan var modersmålet viktigt och folkskollärare hade vid förra 
sekelskiftet önskat andra läseböcker än den gamla, fosterländska Läsebok för folkskolan 
(1868) som Ellen Key kallade för ”en nationalolycka” vilket hon skrev om i en artikel 
i Ord & Bild  (Henschen 1985:115). 1901  tillsatte Sveriges allmänna  folkskollärarföre‐
nings ”centralstyrelse en kommitté som hade till uppgift att ge ut en ny läsebok och i 
kommittén  ingick bland andra Fridtjuv Berg och Alfred Dalin som var överlärare  i 
Huskvarna”  (Henschen 1985:99). På så sätt utkom en hel serie böcker Läseböcker  för 
Sveriges barndomsskolor såsom Selma Lagerlöfs Nils Holgerssons underbara  resa genom 
Sverige  (1906,  1907), Verner  von Heidenstams  Svenskarna  och  deras  hövdingar  (1908, 
1910) och Anna Maria Roos Sörgården och I Önnemo (1912) (Henschen 1985:99). Sör‐
gården,  som  var mer  anpassad  för de  yngre  barnen  än den  gamla  läseboken,  blev 
genast populär, bl.a. beroende på de utmärkta  illustrationerna av  Ingeborg Uddén 
och  Brita  Ellström. Men  även  denna  läsebok  kan  naturligtvis  kritiseras  i  dagens 
belysning så som Göran Marklund gör i Skola i glesbygd: 
 

Att  nu  läsa  Sörgården  är  som  att  som  att  göra  en  vandring  på  Skansen.  Man  upplever 
landsbygdens  lyckovärld,  starkt  idealiserad.  Ingenting om  statarbefolkningens  slit. Allt  är  så 
rätt  och  hederligt,  så  präktigt  att  man  nästan  storknar.  Landsbygdsbarnen  fick  en 
misstänksamhet mot stadskulturen. (Marklund 1982:134) 

 
I Den motsägelsefulla bildningen (1995) lyfter Thavenius fram svenskämnets litteratur‐
kanon  från  första  världskriget  och  framåt  i  kapitlet  ”De  odödliga mästerverken” 
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(1995:93‐122).   Denna  kanon  är  befäst  i  ”Josua Mjöbergs  Svensk  litteratur  en  av de 
ledande litteraturantologierna på gymnasiet” (Thavenius 1995:93). Josua Mjöberg var 
dock påverkad av de litteraturförslag som åberopades från senare delen av 1800‐talet 
i  till  exempel  Herman  Bjurstens  läroböcker  (1859‐1861).  Mjöbergs  urval  är 
fortfarande välbekant och hans läromedel för gymnasiet utkom i nya upplagor under 
hela  förra  delen  av  1900‐talet.  Från  äldre  tid  finns  i  hans  läseböcker Voluspa  och 
Havamal,  från  medeltiden  ”prov  på  landskapslagarna”,  från  1600‐talet  bl.a. 
Stiernhielm  och  från  1700‐talet  Dalin,  Nordenflycht  och  Gyllenborg  bland  andra 
välkända  författare  (1995:99).  Från  1800‐talet  finns  i  senare  upplagor  till  exempel 
Almqvist, Bremer och Topelius representerade. 

Josua Mjöberg skriver i ett förord från 1955 till sin läsebok Svensk litteratur med 
inslag  av  broderfolkens.  I  urval  för  det  högre  skolstadiet  II  Tiden  1700‐1850  (1961)  om 
svårigheten att göra ett i hans tycke rättvisande urval. 
 

De nya kursplanerna för de högre skolorna har påkallat en omarbetning av detta litteratururval. 
De äldre perioderna måste genomgås  rakare och de senaste årtiondena  få större utrymme än 
förr. Det har dock bjudit mig emot att alltför hårt beskära urvalen från tiden före 1950, av två 
anledningar: läraren bör ha möjlighet att själv välja inom urvalet med hänsyn till sin egen smak 
och sina elevers  förutsättningar, och delar av det som bjudes bör vara avsedda  för de särskilt 
intresserade eleverna. (Mjöberg 1961:3) 

 
Av  förordet  framgår  tydligt  de  krav  som  Mjöberg  ställer  på  eleverna  och 
undervisningen. Thavenius menar att ”[m]ajoriteten av texterna kräver stor historisk 
och  språklig medvetenhet och kunskap”  (Thavenius 1995:114).  Just denna antologi 
var anbefalld som repetitionskurs  i  litteraturhistoria på universitetet  i Göteborg när 
jag läste där på 1960‐talet. 

Lars  Brink  behandlar  Josua Mjöberg  och  hans  litteratursyn  i  sin  doktorsav‐
handling Gymnasiets litterära kanon. Urval och värderingar i läromedel 1910‐1945 (1992). 
”En  stor  författare  hör  enligt Mjöberg  organiskt  samman med  hela  folket”  (Brink, 
1992:103). Kanske var det så han betraktade Olof von Dalin som finns representerad 
med flera utdrag i hans antologi för gymnasiet. Brink lyfter fram de förtjänster Mjö‐
berg ser hos Dalin. 
 

Mjöberg  framhåller  Dalins  förtjänster  som  journalist,  stilist  och  språklig  förnyare. 
Genomgående uppskattar Mjöberg de folkliga dragen i Dalins språk och diktning medan han är 
mer skeptisk  inför herdeidyller och alexandrindiktning, där `reglernas  tvångströja´ gör Dalins 
diktning  mindre  angelägen.  /…/  Mest  uppskattar  Mjöberg  Dalins  svenskhet,  så  som  den 
framgår av Sagan om hästen och Svea Rikes Historia. (Brink 1992:105) 

 
I Mjöbergs antologi finns följaktligen utdrag ur Dalins journalistiska produktion som 
Then svänska Argus, ett avsnitt ur Sagan om hästen och en folklig dikt ”Landsbygdens 
förmåner”. 

Även  en  yngre  litteraturantologi  som Dikt  och  tanke  (1955/1960)  ställde  höga 
krav på både lärare och elever genom litteratur på originalspråket och filosofiska och 
vetenskapliga texter (Thavenius, 1995:114). Faran med skönlitterär läsning i dåtidens 
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läroverk  var  ”att  den  riskerade  att  bara  bli  ett  illustrerande  bihang  till  litteratur‐
historien” (1995:100). Denna farhåga var naturligtvis befogad och litteraturläsningen 
inskränktes  här  och  var  ”till  genomgång  av  en  litteraturhistorisk  översikt” 
(1995:100 f.). 

Ett urval lyrik som uppskattades av lärare, bl.a. av min informant Roland, var 
Lyrik från vår egen tid (tredje upplagan 1963) utgiven av Gunnar Tideström. Denna till 
omfånget behändiga bok innehöll förutom dikterna också ”Litteraturanvisningar och 
diskussionsuppgifter”. Uppgifterna var inte så enkla men passade nog in i läroverks‐
traditionen. Till varje dikt hörde alltså en diskussionsuppgift, t.ex. ”Uttrycker dikten 
Marionetterna en religiös känsla? Vad är det – enligt skaldens innersta mening – som 
åstadkommer  de  ’ryck  på  trådar’,  varav  människornas  öden  styrs?”  (Tideström 
1963:163). 

Gun Malmgren  visar  i  kapitlet  ”Svenskämnets  identitetskriser  – modernise‐
ringar och motstånd”  i Svenskämnet  i  förvandling  (Malmgren & Thavenius 1991:110) 
att medvetenheten om detta problem uttrycks i Lgy65. ”Den litteraturhistoriska delen 
beskrivs som en orientering om den  litterära och språkliga utvecklingen”  (1991:110).  
Malmgren ställer sig dock frågande till ”varför  läsning av sakprosa står före  littera‐
turstudium  i  läroplanstexten”  (1991:110).    Lgy65  ersattes  redan  fem  år  senare  av 
Lgy70  som  skulle  gälla  alla  elever  i  gymnasieskolan.  På  de  tvååriga  linjerna  är 
svenska  företrädesvis  ett  färdighetsämne  men  på  de  treåriga  linjerna  finns 
bildningsämnet kvar med stoff som skönlitteratur, dramatik och filmkunskap. Stoff‐
trängseln är stor. 
 

Ämnet hotas att sprängas inifrån samtidigt som kravet på ämnets enhet betonas. I debatten kan 
man  registrera  protestsignaler  mot  förändringar  av  ämnet.  Svensklärarna  känner  sig  som 
akrobater  ”på  slak  lina”.  De  tvingas  bli  ”sprutlackerare”  istället  för  ”trädgårdsmästare”. 
Svenskämnet  får  allt  sämre  anseende menar man,  och  det  är  svårt  att  se  några  resultat  av 
arbetsinsatsen. Resultaten  är  så  subtila  att  de  inte  går  att mäta  och många  undrar  hur man 
egentligen  mäter  t  ex  personlighetstillväxt.  Eleverna  ser  inte  heller  vad  som  händer  och  i 
debatten  lägger man skulden på den nya  läroplanen:  ’Ingen  Josef har riktigt kunnat  tyda vad 
Farao drömt’.  (Malmgren & Thavenius 1991:114) 

 
Denna  stoffträngsel  lämnar  fältet  öppet  för  tolkningar. Även  om  skönlitteraturen 
bedöms  som  betydelsefull  av  de  flesta  debattörer  så måste  de  andra  delarna  av 
svenskämnet  också  få  sitt  utrymme.  Per Olof  Svedner  tycker  att  fyra  områden  är 
ungefär  lika  viktiga,  nämligen  litteraturläsning,  språk  och  språkbruk, massmedie‐
orientering och kommunikationsträning (Malmgren & Thavenius 1991:116). 

I  det  intressanta  kapitlet  ”Litterär  kanon  i  det  svenska  gymnasiet  1905‐45”  i 
ovan nämnda bok beskriver Lars Brink tidens litterära kanon. Själva ordet kanon har 
enligt Brink en i vårt land ”relativiserad innebörd” och kan definieras som ”den all‐
mänt accepterade bilden av litteraturens historia” (Malmgren & Thavenius 1991:184 
f.).  Men kvinnliga forskare menar att en kanon med så få kvinnliga författare repre‐
senterade är en kanon som endast är ”’allmänt accepterad’ av män” (1991:185). Brink 
anser  att man  kan  skilja på  ett deskriptivt  och  ett  normativt  bruk  av  ordet.  ”Den 
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deskriptiva användningen av ordet, som  ju går ut på att  fastställa vad som  faktiskt 
läses eller har lästs, förekommer särskilt i historiska undersökningar” (1991:185). 

I Svenskämnets kris (1976) möter man debatterande forskare och lärare och deras 
syn på  svenskämnet.  Jan Thavenius  tillsammans med Sven Nilsson  inleder artikel‐
samlingen med ”Svenskämnets kris – från borgerlig bildning till abstrakt färdighets‐
träning”, en artikel med starkt ideologisk färgning. 
 

En annan följd av att man så att säga avkönar språket blir att man tvingas göra en uppdelning 
mellan språket som nyttoinstrument (informationsläsning och träning i skrivning för praktiskt 
bruk) och  som  instrument  för gestaltning av upplevelser  (litteraturläsning och  fri  skrivning). 
Litteraturläsning  kommer  att  ses  som mer  eller mindre  renodlad  underhållning  /…/,  vilket 
naturligtvis innebär en förödande begränsning av litteraturens funktioner. (1976:33f.) 

 
Ja,  även  om  man  kan  tycka  att  artikelförfattarna  överdriver  en  aning  fanns  det 
naturligtvis ett visst fog för deras krismedvetande. 

Denna syn på litteraturläsningen som ren underhållning fanns givetvis inte ett 
spår  av  i de  äldre  läroplanernas  eller  läroverkslärarnas  synsätt på  litteraturunder‐
visningen i skolan. Thavenius visar i ”Litteraturundervisningens traditioner” (i Klass‐
bildning och folkuppfostran) på det rakt motsatta förhållandet. 
 

Läsningen  skulle  inte  främst vara underhållning och nöje utan  ansträngning och  arbete. Det 
ytliga mångläseriet måste mötas med  en  förnuftig  och  sedlig metod  för  litteraturläsningen. 
Grundlig, reflekterande, uppmärksam  läsning krävdes  för att eleverna skulle  få en saklig och 
språklig  förståelse  av  alla delar  och  en djupare  uppfattning  av disposition  och  huvudtanke. 
(Thavenius 1991:371) 

 
Mina informanter befann sig i dessa bildningstraditioner under sin egen skoltid. Har 
denna tradition sedan haft betydelse för deras egen litteraturundervisning som gym‐
nasielärare och i så fall på vilket sätt? 

I nästa  kapitel  tar  jag därför upp  gymnasiets  kanon  så  som den  kommer  till 
synes i läseböcker och litteraturantologier mellan 1910 och 2005. Roland befinner sig 
tydligt i den här traditionen både genom sin egen skoltid och tiden som lärare både i 
läroverk och i det nya gymnasiet. Ingegerd arbetade som gymnasielärare ända fram 
till år 2000 och är således väl medveten om nya läroplaner.  

 
 
Om gymnasiets litterära kanon  
 
Förändring av  skolan och  skolutveckling har  en  tendens att  skrida  fram  i  sitt  eget 
inneboende  långsamma  tempo.  Svenskämnet  behöll  länge  sitt  arv  från  latinet. Att 
förändra kanon genom att ta bort en del  latinska klassiker och ersätta dem med  in‐
hemska författare var kanske inte det svåraste. 
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I detta kapitel kommer  jag att behandla  litterär kanon  i  förhållande  till gymnasiets 
litteraturundervisning under olika perioder och även beskriva hur kanonbegreppet 
blir  synligt  i  läromedel,  läroplaner och  i  lärares undervisning.  Jag utgår därvidlag 
från fem doktorsavhandlingar. 

Bengt‐Göran Martinsson  tar upp bl.a. bildningssyn och  litteratursyn  i  sin  av‐
handling Tradition  och  betydelse. Om  selektion,  legitimering  och  reproduktion  av  litterär 
betydelse  i  gymnasiets  litteraturundervisning  1865‐1968  (1989). Han  lyfter  också  kort 
fram 1800‐talets utbildningshistoriska debatt då kraven på skolan radikalt ändrades. 
 

Den gamla  lärdomsskolan, med  sina  rötter  i prästutbildning och  sin  inriktning mot  fortsatta 
lärda  studier, uppfattades  i  allt mindre grad  som  ändamålsenlig. Debatten  fördes mellan  ett 
konservativt,  latinvänligt  å  ena  sidan och  ett  liberalt, utilistiskt  och  latinfientligt  läger  å den 
andra. De reformer som genomförs från mitten av 1800‐talet fick till följd att latinets ställning i 
undervisningen  försvagades. Genom uppdelningen av  läroverket  i en högre och en  lägre del 
(sedan realskolan)  tillhandahölls en utbildning som  inte enbart syftade  till högre studier utan 
som gav en allmän  förberedelse  till arbete  inom handel och statsförvaltning  (…).  (Martinsson 
1989:24)  

 
Under denna  tid  ökade  antalet  studentexamina  från  558  år  1880  till  23218  år  1967 
(Martinsson,  1989:25).  En  sådan  numerär  förändring  påverkar  givetvis  synen  på 
svenskämnets litteraturförmedling. 

I sin studie Gymnasiets litterära kanon. Urval och värderingar i läromedel 1910‐1945 
(1992)  undersöker  Lars  Brink  litterär  kanon  så  som  den  framställs  i  antologier, 
litteraturhistoriska  läroböcker  och  fristående  verk. Annica Danielsson  tar  vid  där 
Lars  Brink  slutar,  även  om  hennes  avhandling  utkom  några  år  före  Brinks.  I  Tre 
antologier – tre verkligheter. En undersökning av gymnasiets litteraturförmedling 1945‐1975 
(1988)  studerar  hon  antologierna  framför  allt  tematiskt men  kommer  naturligtvis 
även in på kanon. Johan Elmfeldt har i avhandlingen Läsningens röster. Om litteratur, 
genus och lärarskap (1997) gjort en analys av sin egen litteraturundervisning i gymna‐
siet 1988 och 1990 och förhåller sig också indirekt till kanonbegreppet. Stefan Lund‐
ström har undersökt svenskämnets texturval  i gymnasiet genom att  intervjua  lärare 
och göra klassrumsobservationer under vårterminen 2005. Han analyserar även Lgy 
70 och Lpf 94 samt artiklar i Svenskläraren 1970‐2005 avseende detta texturval. År 2007 
utkom Lundströms avhandling Textens väg. Om förutsättningar för texturval i gymnasie‐
skolans svenskundervisning. 

I detta kapitel kommer jag att då och då att återvända till de tre förhållningssätt 
som  Bengt‐Göran Martinsson  redogjort  för  i  sin  avhandling Dessa  har  även  Lars 
Brink  tillämpat  i  sin undersökning. De  tre  sätten att  förhålla  sig är det  idealistiska 
(nationell  idealism),  det  historisk‐empiriska  (kulturhistorisk  empirism)  och  det 
psykologisk‐symboliska  (författarinriktad  individualism)  (Martinsson  1989:140f.). 
Det  idealistiska  förhållningssättet  innebär att  tonvikten  ligger på att  författaren  ses 
som en idealperson som har förmågan att avbilda det sanna, det rätta och det sköna i 
sitt  verk. Det  historisk‐empiriska  förhållningssättet  lyfter  fram  det  litterära  verket 
som blir en avspegling av den konkreta verkligheten, inte idévärlden, och tonar ner 
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författarens betydelse. Författaren ses som en skicklig hantverkare. Det psykologisk‐
symboliska  förhållningssättet  slutligen  accentuerar  författarens  ställning  igen, men 
nu  som en känslig och kreativ människa,  inte  som en abstrakt profet. Det  litterära 
verket  antas  spegla  både  författarens  inre  och  den  generella människans  existens. 
Martinssons syfte med sin avhandling är att undersöka hur studentuppsatser 1865‐
1968 speglar litteraturundervisningen. Dessa tre förhållningssätt kan som Brink visar 
även appliceras på  litteraturhistorier, antologier och  litterär kanon. Som  jag ser det 
kan  de  tre  sätten  också  användas  för  att  beskriva  avhandlingar  och  lärares 
undervisning vilket jag kortfattat kommer in på i kapitlet. 

I  sin  avhandling  har  Lars  Brink  kommit  fram  till  att  det  rådde  en  ganska 
enhetlig syn på det litterära urvalet i litteraturhistoriska läroböcker under tiden 1910‐
1945.  1700‐talets  litteratur  värderas  högt,  i  synnerhet  romantiken.  Den  äldsta 
litteraturen  och  1900‐talets  litteratur  värderas  lägre  och mindre  intresse  ägnas  åt 
kvinnliga  författare  och  tendenslitteratur.  Läsning  av  fristående  verk  fick  stor 
betydelse under perioden.  I näst sista kapitlet ”Litterär kanon” ställer Brink  frågan 
om enhetligheten är så stor att man kan tala om en kanon i det svenska gymnasiets 
antologier 1910‐45. 

Ordet  kanon  kommer  ursprungligen  från  grekiskan  och  betyder  regel  eller 
rättesnöre. Eftersom undervisning i latin och grekiska tidigt var det centrala i högre 
skolformer utvecklades först en klassikerkanon med Vergilius i spetsen. En nationell 
kanon växte så småningom fram i många länder. Ibland byggde en sådan kanon på 
moraliska kriterier och ofta på estetiska. 

I den svenska skolans kursplaner  förekommer enligt Brink aldrig ordet kanon 
och  inte  heller  någon  fullständig  lista  på  litterära  verk  som  ska  läsas.  Kanon 
definierar han som en begränsad grupp av allmänt erkända verk och  författarskap, 
som valts ut med stöd av allmänt delade värderingar. Kanonbegreppet används både 
i en deskriptiv (beskrivande), alltså vad som faktiskt läses, och i en normativ (värde‐
rande) betydelse. Begreppet kanon berörs i hans avhandling i tre sammanhang. Av‐
handlingens  huvudsyfte  är  att undersöka  om det  fanns  en, medveten  eller  omed‐
veten, litterär kanon i det svenska gymnasiet 1910‐45 och hur den i så fall såg ut. Det 
andra  syftet  är  att  studera  hur  kanon  bildas  och  förändras.  Ett  tredje  syfte  är  att 
studera ”kanon” som implicit normativt begrepp i debatten, dvs. inte som uttryck för 
ett didaktiskt val bland flera möjliga utan som ”påbjuden ordning” (1992:18). 

De tre litterära förhållningssätt som ovan beskrivits är alltså det idealistiska, det 
historisk‐empiriska och det psykologisk‐symboliska. Professor Karl Warburgs (1852‐
1918), docent Richard Steffens (1862‐1948), lektor Josua Mjöbergs (1876‐1871) och fil. 
dr (i nordiska språk) Hjalmar Alvings (1877‐1958)  litteraturhistoriska  läroböcker för 
gymnasiet analyserar Lars Brink med utgångspunkt i dessa förhållningssätt. 

Karl  Warburg  ger  i  sin  lärobok  från  1880  talrika  prov  på  ett  idealistiskt 
förhållningssätt. Författaren ses som en företrädare för folket och nationen och fram‐
står som en idealgestalt både i sin diktning och som person. Författare som inte mot‐
svarar Warburgs krav kritiseras. Detta är dock nedtonat i den omarbetade upplagan 
från 1907. Han är anti‐katolsk och vill kanske på grund av sin  judiska börd visa sin 
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protestantiska renlärighet. Richard Steffens bok från 1904 (anv. utgåva 1908) har ett 
empirisk‐historiskt  förhållningssätt. Han  sätter  in  texter  och  författare  i  ett  kultur‐ 
och samhällspolitiskt sammanhang, vilket gör att hans antologier ger ett förhållande‐
vis modernt intryck. I Josua Mjöbergs bok från 1927 (anv. utgåva 1929) finns liksom 
hos Warburg ett  idealistiskt  förhållningssätt. Mjöberg anser att det är en  författares 
uppgift  att  skildra  en  ideal  verklighet  och  att  tolka  folkets  innersta  känslor. Han 
anser  att  sedlighet  är  ett  svenskt  lynnesdrag.  Romantiken  favoriseras,  liksom 
idealrealismen och nittiotalet. Strindberg behandlas  inte särskilt nyanserat. Mjöberg 
är  präglad  av  den  kristna  tro  som  grundlades  i  hans  föräldrahem.  Han  är 
värdekonservativ  och  kritisk mot  arbetarrörelsen. Hjalmar Alving  har  närmast  ett 
psykologisk‐symboliskt  förhållningssätt  i  sin  bok  från  1929‐32  (anv.  utgåva  1935) 
vilket liksom hos Steffen pekar fram mot modernare antologier. I t.ex. avsnitten om 
Tegnér  och  Stagnelius  ser  han  texten  som  en  källa  till  kunskap  om  författaren. 
Komparativa, sociologiska och estetiska aspekter är viktiga för språkmannen Alving, 
som politiskt är liberal och skeptisk till de gamla religiösa och nationella idealen. 

Kvinnliga författare har ett begränsat utrymme hos de fyra läroboksförfattarna 
även om Steffen kan  se det originella och nyskapande hos  författare  som Norden‐
flycht, Lenngren och Bremer. Mjöberg  ser kvinnliga  författare  som goda moraliska 
exempel och betonar att de måste vara både strategiska och viljestarka för att lyckas i 
sin profession. Alving anser att utrymmet i en litteraturhistoria måste ges åt de vik‐
tigaste författarna och då får inte de kvinnliga författarna något stort utrymme. Han 
är  dock  snar  att  ironisera  över Tegnérs  förstockade  kvinnosyn.  En  kärna  av  stora 
författare lyfter alla fyra fram: Tegnér, Geijer, Runeberg, Rydberg och i viss mån även 
Kellgren och Bellman. Däremot har alla fyra en ambivalent eller negativ syn på sam‐
hällsutmanare som Thorild, Almqvist och Strindberg. Nittiotalet framhålls på bekost‐
nad av åttiotalet. De har även en tveksam hållning till 1900‐talslitteraturen, möjligen 
med undantag av Steffen och de är alla skeptiska till tendenslitteratur. 

Under perioden 1910‐45 var det enligt Brink möjligt att bygga upp en relativt 
fast kanon vilket hans studie alltså visar. Efter 1945 förändras kanon och det under‐
söker Lundström  i  sin  läroplansanalys av Lpf 94  som visar upp postmoderna drag 
och där en gemensam kanon helt saknas även om den ger vissa insikter i kulturarv 
och pekar på ett historiskt perspektiv. Orsaken till att kanon saknas kan bero på att 
denna  läroplan  sätter  individens  utveckling  i  centrum,  inte  vill  ge  beständiga 
kunskaper,  betonar  att  elevernas  erfarenheter  ska  tas  tillvara  och  ser  identitets‐
skapande som ett individuellt projekt. Förutsättningar att skapa en gemensam platt‐
form finns knappast, inte heller i förhållande till andra medier då det nästan bara är 
litteratur  som  framhålls.  I  kursplanen  från  2000  anges  dock  att  en  text  ska  ses  i 
vidgad betydelse. 

Stefan  Lundström  kommer  i  sin  undersökning  fram  till  att  de  lärare  han 
undersökt  inte var några ”upprätthållare av en kanonliknande  struktur baserad på 
rutinisering” som han hade antagit (2007:298). Hans hypotes förefaller utgå från den 
rutiniserade syn på gymnasielärares kunskapssyn och förhållningssätt till läromedel 
som jag tycker mig ha märkt i den ideologiskt färgade skoldebatten under decennier. 
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Lundström påvisar att  två av hans  informanter, Annika och Cecilia, är  tveksamma 
till kanonförmedling. Däremot anser de att det  finns verk  som eleverna bör känna 
till. Båda undervisar därför  i  en kronologisk  litteraturhistoria. Båda  använder ute‐
slutande  ett  urval  av  etablerade  texter  trots  sina  tvivel  inför  kanon.  Ännu  mer 
tveksam till kanon är Disa  i sin retorik men ändå avviker hon  inte från Annika och 
Cecilia  i sitt urval  i praktiken. Bo är den som  ligger  längst bort  från de andra  i sitt 
texturval. Han  tar  tydligt ställning  för ett historiskt perspektiv  i  litteraturvalet men 
använder det minst och har ingen synlig organisationsprincip. Han är den som tycks 
utnyttja  läroplanens  friheter mest  för  att  gå  utanför  traditionella  ramar.  Bo  upp‐
skattar  att  styrdokumenten  ger  utrymme  för  fria  tolkningar  men  de  övriga  tre 
uppfattar dem  som problematiska. Cecilia  går  så  långt  att  hon  anser  att man  kan 
uppfylla målen i svenskämnet genom att vika papperssvalor. 

Något  förenklat  skulle  Johan Elmfeldts  förhållningssätt  till  litteraturvalet  i  sin 
undersökning kunna ses som representativt för två av Martinssons förhållningssätt, 
det  historisk‐empiriska  och  framför  allt  det  psykologisk‐symboliska men  inte  det 
idealistiska.  Han  har  valt  sina  författare  från  det  sena  1800‐talet,  den  moderna 
litteraturens  genombrott  och  anser  att  texterna  företrädesvis  tillhör  ”en  littera‐
turhistoriskt  etablerad  kanon  för  denna  typ  av  gymnasieklasser”  (1997:9).  I  valet 
ingick t.ex. Ibsens drama Ett dockhem (1879), Strindbergs novell ”Ett dockhem” (1884) 
och Zolas roman Thérèse Raquin (1867). I dessa verk är det gestaltningen av det pro‐
blematiska mötet mellan man och kvinna i en tillvaro som förändras från traditionell 
bondemiljö till dynamiskt industrisamhälle som Elmfeldt vill använda i sin tematiskt 
upplagda  undervisning  om  förälskelsen,  kärleken  och  äktenskapet.  ”Erfarenheter 
och  föreställningar  från  livet utanför klassrummet  tematiseras med hjälp  av  texter 
som kan ge nya,  inte minst historiska, perspektiv på den vardagliga  förståelsen av 
tillvaron” (1997:9). 

Även  i Annica Danielssons avhandling undersöks gymnasieantologier,  främst 
Josua Mjöbergs Svensk litteratur (1955‐65), Gunnar Tideströms och Bernhard Tarschys 
Dikt och tanke (1955) och Svenska för gymnasiet (1966‐70). Dessa läromedel är de mest 
använda  under  den  period  1945‐1975  som  Danielsson  undersöker.  De  tre  anto‐
logierna  analyserar  hon  tematiskt.  Hon  konstaterar  att  ”det  föreligger  stora 
skillnader mellan  antologierna  både  litterärt  och  tematiskt”  (Danielsson  1988:249). 
Liksom Brink påvisar  i  sin undersökning konstaterar  även Danielsson  att Mjöberg 
har gjort  sitt ”urval ur en nationell, väl etablerad kanon  för  skolbruk” med  tyngd‐
punkt på 1700‐ och 1800‐talets litteratur (1988:249). Poesin är den mest dominerande 
genren, följt av prosa. 72 författare presenteras och sju av dem är kvinnor. Tematiskt 
domineras  antologin  av  texter  med  ett  religiöst  och  nationellt  innehåll  och  de 
borgerliga värderingarna är förhärskande. 

I Dikt  och  tanke  (1955)  har  texterna  i  högre  grad  än  hos Mjöberg  hämtats  ur 
världslitteraturen  och  fler  genrer  har  tillkommit  som  dramatik  och  facksakprosa. 
Tyngdpunkten  har  förskjutits  till  1800‐  och  1900‐talslitteratur.  199  författare  är  re‐
presenterade och av dem är 14 kvinnor. Procentuellt är det en minskning i jämförelse 
med Mjöbergs antologi. Tematiskt har många av texterna även i Dikt och tanke ett reli‐
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giöst och existentiellt innehåll, dock inte så lutherskt som i Svensk litteratur. Hos både 
Mjöberg och Tideström/Tarschys är människovärdet det centrala och oomtvistliga. 

I Svenska för gymnasiet (1966) ges störst utrymme åt 1900‐talslitteraturen ”gärna 
av berättande karaktär och med ett dramatiskt innehåll. Huvudpersonerna är relativt 
ofta ungdomar och texterna knyter ibland an till vardagsnära problem” (Danielsson 
1988:252). Författarna är (i en utgåva) 201 stycken och de kvinnliga författarna endast 
16. Den kvinnliga representationen anser Danielsson vara märklig med tanke på att 
jämställdhetsfrågorna poängteras i de nya kursplanerna. I denna antologi finns texter 
som ser ganska dystert och kritiskt på den kristna religionen. Tron på mänskligheten 
har gått  förlorad och Sverige beskrivs ”i övervägande negativa  termer”  (1988:253). 
Urvalet av texter ”förmedlar en bild av en hårdare, mer samtida verklighet än Svensk 
litteratur och Dikt  och  tanke”  (1988:253). Tematiskt  tycks  antologin  representeras  av 
författare som skildrar en verklighet befolkad av mänskliga varelser som  jagar upp‐
levelser snarare än funderar över människovärdet. 

De tre antologierna har en hel del skillnader som både kan förklaras av de för‐
ändrade  läroplanerna  och  av  samtidens  krav.  ”Litteraturens uppgift  både  i  Svensk 
litteratur och Dikt och tanke är snarast att förmedla kunskaper och värderingar, medan 
litteraturen  i  Svenska  för  gymnasiet mera  skall  tillgodose  behovet  av  upplevelser” 
(Danielsson, 1988:256). Litteratururvalet i läromedel för svenska har som Danielsson 
avslutningsvis  uttrycker  saken  blivit  mer  trendkänsligt  och  anpassat  till 
”massmarknadens villkor”  (1988:256). Kanonbildningen kan dock märkas mer eller 
mindre i alla tre antologierna men försvinner helt enligt Danielsson i den reviderade 
versionen av Svenska för gymnasiet (Svenska för gymnasieskolan 1971‐73). 

Danielssons allra sista mening i avhandlingen visar att läromedelsutvecklingen 
i Sverige är densamma som i ”flera andra europeiska länder, där modersmålsunder‐
visningen ställts inför liknande problem som i Sverige” (1988:256). 

”Kanonordet”  har,  som  det  används  i  avhandlingarna,  fått  en  negativ  klang 
som något normativt påtvingat även om man skulle önska att det i någon kommande 
läroplan/kursplan skulle finnas tvingande exempel på många namngivna, kvinnliga 
författare. Avhandlingsförfattarna går  som katten kring  en het gröt och analyserar 
kanske inte fullt ut varför kanon blivit ett så negativt laddat och svårdiskuterat ord i 
vår  tid. Martinsson använder ordet mycket  sällan men man kan ana hans uppfatt‐
ning då han hellre använder uttrycken litterär norm och litterär repertoar. Lars Brink 
ger dock med  sin utmärkta avhandling nya och vidgade kunskaper om det dåtida 
gymnasiets  litterära  kanon  och  dess  betydelse  och  brister.  Denna  avhandling  är 
faktiskt också  en  förutsättning  för  förståelsen  av  Stefan Lundströms undersökning 
om  litteraturens slingrande  textväg  in  i det nutida gymnasiet där en underförstådd 
kanon  fortfarande  existerar. Lundströms undersökning  är  gjord  efter det  att mina 
informanter gått  i pension men  jag  tror ändå att den äger en viss  relevans  för min 
studie.  Danielsson förhåller sig mer neutral till ”kanonordet” och anser att det är ”en 
något defaitistisk hållning till svenskämnet (litteraturdelen, min anm.) som kommer 
till uttryck  i det  alternativa  supplementet”  från  1975 där det  inte moraliseras över 
eller  tas  avstånd  från  den  litteratur  som  många  unga  läser  och  uppskattar 
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(Danielsson,  1988:255).  Johan  Elmfeldt  slutligen  behandlar  tillsammans  med  sina 
elever de etablerade verken så insiktsfullt och så utan rädsla att han övertygar i varje 
fall mig om kanons betydelse i en fragmentariserad, postmodern värld. 

Avslutningsvis  i  sin  avhandling  ställer  Bengt‐Göran  Martinsson  den  upp‐
fordrande frågan: ”Vad för slags arv och vems litterära föreställningar förmedlar och 
reproducerar dagens undervisning?”  (1989:178). Mina  två  informanter och även  jag 
själv i egenskap av svensklärare på gymnasiet har verkligen grubblat över svaret på 
denna viktiga fråga. 

 
 
Metod och material 
 
Min  undersökningsmetod  har  främst  varit  individuella  djupintervjuer  i  samtalets 
form med mina  två  informanter,  Ingegerd och Roland, vid ett antal  tillfällen under 
maj och  juni månad 2005, då  jag har antecknat. Jag har träffat dem dels vid luncher 
och  på  bibliotek,  dels  i  deras  hem. Vid  besöken  hemma  hos  dem  har  vi  förutom 
samtalat också  tittat på en mängd material knutna  till utbildning och skola som de 
under många år samlat och sparat. Jag har också fått låna en del av detta material. De 
har  även  visat  brev,  fotografier,  tidningsurklipp,  skolkataloger,  betyg  (egna  och 
släktingars), litteratur som haft betydelse för dem, utvecklingsprojekt som de deltagit 
i och mycket annat. 

Den 15 februari 2006 träffade jag ånyo Ingegerd i mitt tjänsterum för att stämma 
av och be henne att  läsa  igenom och korrigera en del av det  jag  skrivit vilket hon 
gjorde.  Jag hade samma vecka, måndagen den 13  februari, deltagit som gäst på ett 
Inner Wheel‐möte på det specialpedagogiska institutet i Härnösand som bland andra 
Ingegerd  hade  organiserat.  Denna  kväll  bestod  programmet  av  föredrag 
(specialpedagogik) och vinprovning. Ur kulturell synvinkel var kvällen en höjdpunkt 
och därför bad jag vid träffen på mitt arbete Ingegerd att skriva en berättelse om sina 
åtaganden i Inner Wheel, dessutom om resor inom Rotary och även de resor som hon 
och  hennes man Bertil  gemensamt  organiserat. Detta  har  hon  gjort men det  finns 
tyvärr inte utrymme att ta upp det i studien. 

Den 8 maj 2006 träffade jag Roland igen, på min arbetsplats och stämde av. Han 
överlämnade  då  en  skriven  text  som  inleddes  som  ett  brev med  ”Kära Gun!”  (se 
nedan s. 50) eftersom han ansåg att han behövde  förtydliga en del bland annat om 
sin barndom. 2008 och 2009 har han skrivit ytterligare texter och lämnat till mig. En 
del av dem har jag utnyttjat i min studie. 

Den 9 maj 2006 ägde ett seminarium rum på vår institution om mitt forsknings‐
projekt. Förutom mina egna ämneskolleger var flera historiker närvarande och även 
etnologen, dåvarande universitetslektorn Åsa Ljungström. Ingegerd och Roland var 
särskilt inbjudna, liksom Bertil, Ingegerds man. Jag fick många goda synpunkter på 
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min  text under detta seminarium. Ingegerd har sedan skrivit  flera  texter om sitt  liv 
och sin verksamhet. Ett urval av dessa texter har jag vävt in i min studie. 

Den 13 september  (2006) hade min kollega Åsa Ljungström,  Ingegerd, Roland 
och jag en träff på vår institution för att följa upp tankegångarna från seminariet. Vi 
skulle gemensamt bestämma det  fortsatta upplägget av mitt  forskningsprojekt. Åsa 
förklarade  hur  viktigt  det  var  att min  text  innehöll  tre  tydliga  röster,  Ingegerds, 
Rolands och min egen.  Ingegerd och Roland skulle då och då  läsa  igenom vad  jag 
hade  skrivit  och  komma med  synpunkter. Men  det  yttersta  ansvaret  för  textens 
utformning var naturligtvis mitt. Hon ansåg också att  jag borde spela  in  Ingegerds 
och Rolands berättelser på band vid tre tillfällen vardera. Vi diskuterade Åsas förslag 
och beslutade att följa dem. 

Den 4 oktober samma år hade Åsa och jag ett samtal om den biografiska metod 
som  jag  skulle kunna använda. Hon hänvisade  till Självbiografi, kultur,  liv. Levnads‐
historiska  studier  inom  human‐  och  samhällsvetenskap,  red Christoffer  Tigerstedt,  J.  P. 
Roos  och Anni  Vilko  (1993)  och  där  i  synnerhet  avsnittet  ”Livet,  berättelsen  och 
kulturen.”  I  detta  avsnitt  finns  ett  kapitel  som  bär  den  intresseväckande  rubriken 
”Livet – berättelsen – samhället: en bermudatriangel?” J. P. Roos anser att det finns 
”åtminstone  tre  problem  att  tackla  när  det  när  det  gäller  livet  och  berättelsen” 
(Tigerstedt m.fl. 1993:183). Han  tar upp problemen  i  relation  till det narrativa. Det 
första  problemet  är  ”det  verkliga  livets  slumpmässighet”  i  förhållande  till  ”den 
narrativa  formen”, det andra det narrativa sättet att beskriva ett helt  liv, det  tredje 
relationen mellan  individen och  samhället, ”mellan  livet och berättelsen”  (1993:183 
f.). Roos anser att man  inte ska ”överbetona narrativiteten”, eftersom det då är  lätt 
tappa ”det konkreta skeendet,  för att  i stället börja se  livet enbart som själsrörelser 
eller  ordkonstruktioner”  (1993:184).  Han  lyfter  också  fram  att  levnadsberättelsen 
”måste ha ett subjekt för att fungera” (1993:192). 
 

Berättaren måste vara en agent i berättelsen, han eller hon måste ha kontroll över berättandet. 
Dessa krav är i för sig problematiska, om man driver dem till sin spets. Frågan är bara om ett liv 
nödvändigtvis  är  en  berättelse,  om det  behöver  ges  en  narrativ  form  och  vari den  särskilda 
betydelsen av denna narrativa form ligger. (1993:192)  

 
Det  är naturligtvis  en  eftersträvansvärd  tanke  att berättaren  är  agent  i berättelsen. 
Problematiskt  eller  inte  är det  ändå  en metod  som  jag vill pröva  i min  studie och 
förhoppningsvis därmed undvika att dras ner i Bermudatriangelns djup. 

Vidare  poängterar  Roos  att  det  är  viktigt  att  beakta  ”förhållandet  mellan 
berättelsen, biografin och samhället” (1993:193). 

Roos  resonemang,  som  kanske  inte  till  alla  delar  är  relevant  för min  under‐
sökning,  för  mina  tankar  till  den  dramatiska  metoden  som  en  del  skribenter 
använder när de bygger en  text.  I all enkelhet går den ut på att  texten  ses  som en 
teaterpjäs  (utan att vara en verklig pjäs) med rollinnehavare,  författare/regissör och 
publik/läsare. Man skulle kunna se berättelsen om Ingegerds och Rolands bildnings‐
resor  som  en  pjäs  (eller  i  varje  fall  en  text  i  tre  dimensioner).  I  pjäsen  agerar  tre 
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personer. Två av dem har huvudroller, Ingegerd och Roland, och den tredje, Gun, är 
regissör och kommentator. Detta synsätt på min studie är naturligtvis  förenklat. Är 
jag  pjäsens  enväldige  regissör? Hur  bör  jag  i  så  fall  tolka  ”pjäsen”? Har  jag  som 
kommentator samma funktion som det grekiska dramats kör? Eller är pjäsen snarare 
en happening med  aktörer  som  ständigt  byter  skepnad? Billy Ehn hjälper mig  att 
vidga ramarna i ”Livet som intervjukonstruktion:” 
 

Den  som  använder  livshistoriska  intervjuer  i  sin  forskning  står  alltså  inför  uppgiften  att 
analysera dem som en särskild sorts  representation av andras  liv, ett empiriskt material med 
sina  egna  regler  och  strukturer.  Här  konfronteras  och  bryts  mot  varandra  (1)  sökande, 
skapande,  spontana  samtal,  (2)  färdiga berättelser gjutna  i bestämda  fraser och  (3) kollektivt 
etablerade, inlärda genrer, som stöper levnadsödena i kända former. I många intervjuer känner 
man  igen  olika människors  berättelser  i varandra,  inte  bara  för  att de  kanske  gjort  liknande 
erfarenheter, utan för att de också lärt sig hur man redogör för dem. (Tigerstedt m.fl. 1993:215) 

 
Ehns resonemang ovan ger en idé om hur jag bör gå till väga i min egen studie. Jag 
har  ett  stort biografiskt material  i  form av  samtal,  intervjuer och  texter  skrivna av 
mina sagesmän. Hur ska jag kunna omvandla detta material till redigerad text? Ehn 
anser  ”att  sådana  intervjuer  inte  oreflekterat  bör  användas  som  ’förstahandskälla’” 
(1993:217). Han påpekar vidare att det skulle vara ”önskvärt med en större analytisk 
medvetenhet om hur  intervjuer och  levnadsberättelser skapas och vad som händer 
med dem när de redigeras och flyttas in i vetenskapliga framställningar” (1993:217). 
Hans föreslår i detta fall att forskaren mycket tydligt beskriver hur hon gått tillväga 
vad  gäller urval,  tolkning,  citat m.m. Detta  kommer  jag  att  ta  fasta på  och därför 
beskriver jag min metod ingående. 

Den  22  september  och  den  10  oktober  2006  träffades  Roland  och  jag  på 
institutionen  för  inspelning. Sammanlagt berättade Roland under  tre  timmar, ca en 
och en halv timme per gång. Den 18 januari, 18 maj, 7 juni och 20 juni 2007 träffades 
Ingegerd och jag på institutionen för inspelning. Den 18 maj och 20 juni överlämnade 
Ingegerd även  ca 25  sidor  text. Vid varje  tillfälle gav  jag dem den  senaste  textver‐
sionen av vår undersökning. Dessa  inspelningar har  jag använt mindre än vad  jag 
hade tänkt beroende på att både Ingegerd och Roland skrivit nya texter om sina liv. 
Jag har istället citerat ur dessa, i synnerhet vad gäller Ingegerd. De inspelningar som 
jag använt är transkriberade i sin helhet. 

Under  hösten  2007  träffades  vi  vid  flera  tillfällen  för  att  tillsammans  alla  tre 
diskutera en nyutkommen ämnesdidaktisk bok Skolämnet svenska – en kritisk ämnes‐
didaktik (2007) av Gunilla Molloy, fil. dr i svenska med didaktisk inriktning. Vi hade 
naturligtvis tidigare valt ut den och läst den. Tanken med att läsa denna bok om hur 
man som lärare undervisar i svenska och hur och varför man väljer undervisningens 
form  och  innehåll  var  att  finna  en  gemensam  plattform  för  oss  tre.  Dessutom 
behandlar  boken  olika  bakomliggande  undervisningstraditioner  vilket min  under‐
sökning  i hög grad  tar upp. Naturligtvis var det  inte  så  lätt att  samtala om boken 
eftersom vi har undervisningen på olika tidsavstånd från vår vardag. Roland tyckte 
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att han som gick i pension för 15 år sedan inte kunde mobilisera samma intresse som 
Ingegerd och jag kunde. 

Den  6  februari  2008 möttes  vi  för  att  stämma  av  igen.  Vi  talade  då  om  att 
anlägga ett genusperspektiv på vår  text.  Ingegerd har  ju ett  tydligt genusexempel  i 
den nedlåtande behandlingen av sin mor i hennes yrkeskarriär, förutom i sitt eget liv 
i valet mellan gymnasium och  folkskollärarseminarium.  Ingegerd valde  seminariet 
av  delvis  ekonomiska  skäl. Roland  gick  i  en  realskola med  enbart  pojkar  och  det 
perspektivet kan utvecklas ytterligare. En  lärare  i  realskolan  tyckte  inte att Roland 
skulle gå latinlinjen. Det vore att sumpa sina chanser, ansåg han. Latin och grekiska 
hade sjunkit  i status under och efter kriget. Efter Rolands gymnasietid valde han – 
kanske av ekonomiska orsaker men även på grund av sina humanistiskt intresserade 
kvinnliga  klasskamrater  –  att  läsa  humaniora. Han  kanske  borde  ha  läst  ekonomi 
eller juridik i stället men han tycker ändå att han valde rätt. 

Den andra april fortsatte vi att diskutera och stampade delvis på samma fläck 
men vi kom också in på en del viktiga saker. Hur har Ingegerd och Roland påverkats 
av sina respektive lärare? Roland minns sina lärare tydligare än Ingegerd, kanske för 
att de  flesta var disputerade och  en del av dem  framstående kulturpersonligheter. 
Har detta påverkat deras profession och i så fall hur? 

Ingegerd berättade att hon gärna skulle ha gått reallinjen  istället för folkskole‐
seminariet. Hon har i hela sitt liv varit mycket intresserad av matematik.  Roland höll 
för troligt att hans tystlåtne fader ville att sonen skulle gå reallinjen. Han gav Roland 
böcker om motorer och andra tekniska ting. 

Den 16 april 2008  träffades vi  igen  för att diskutera bl.a. hur  livet, berättelsen 
om sitt  liv och samhället  förhåller sig  till varandra. Roland ansåg att samhället var 
det  som påverkade  en  lärare mest.  Ingegerd var mer  tveksam  till detta påstående 
men  höll  så  småningom  delvis med.  På  folkskoleseminariets  utbildning  var  hem‐
bygden  och  naturen  viktiga  element  vilket  kanske  kan  ses  som  ett  samhälleligt 
moment.  

Samtalen denna  termin och ända  fram  till och med vårterminen 2009 kom att 
kretsa  kring  genus  och  samhällsklass  vilket  jag  inte  har utrymme  att  behandla  så 
ingående  i min undersökning. Men  intressant nog undrade Roland vid ett av dessa 
samtal om skillnaden mellan honom och Ingegerd var sanning eller myt (22/4 ‐08). 

Den 31 maj 2009 träffades Ingegerd och jag på institutionen och hon lämnade de 
sista synpunkterna på min uppsats som hon hade fått några dagar tidigare. De syn‐
punkter som hon framförde rörde mest en del felskrivningar. Dagen efter, den 1 juni, 
talade jag med Roland per telefon. Han hade också läst slutversionen och framförde 
nästan enbart anmärkningar på en del missuppfattningar. 

I  löpande  text  står  efter  citat  (ur  otryckt material)  vad  gäller  Ingegerds  och 
Rolands handlingar  (oftast  texter)  inom parentes  IL:s  eller RJ:s  text, datum och år, 
ibland även en sidhänvisning. De inspelade banden förkortas bd. Denna förkortning 
står inom parentes efter citat (transkriberat) tillsammans med IL eller RJ samt datum 
och år. Efter samtal, i grupp eller per telefon, står inom parentes datum och år. 
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Mina  två kapitel om  Ingegerd och Roland kallar  jag ”Ingegerds bildningsresa” och 
”Rolands  bildningsresa”.  De  två  kapitlen  är  kronologiskt  strukturerade  och  har 
delvis samma underrubriker. 

Min undersökning kommer givetvis inte att vara objektiv eller förmedla någon 
slutgiltig sanning om mina två sagesmäns bildningsresor. Däremot är självfallet min 
intention att tolka mitt rikhaltiga material så trovärdigt som möjligt. 

 
 
Ingegerds bildningsresa 
 
Ingegerd började sin bildningsresa hemma i byn Notträsk, en mil nordöst om Boden, 
där  hon  är  född  den  29 mars  1933.  I  hemmet  fanns H.  C.  Andersens  sagor  och 
berättelser (1:a och 2:a samlingen, Norstedts 1922, i Ingegerds ägo; hennes syster äger 
del 3 och 4). Dessa berättelser betydde mycket för Ingegerd. Hon minns framför allt 
Elddonet,  Isdrottningen, De vilda  svanarna, Tummelisa och Flickan  som  trampade 
på brödet.  Illustrationerna var svartvita och dem studerade Ingegerd noggrant. Efter 
att ha läst sagor och sägner med stort intresse under ett antal år var Ingegerd redo för 
mer vuxen litteratur som hon berättar om i sin text med rubriken Ingegerd Lundberg, 
förkortad till IL. 
 
Jag  läste allt  jag kom över. Min  syster hade kassar med  lånade novellmagasin och detektivmagasin, 
Sigge Stark med fler[a] bakom en byrå. Jag läste allt. ”Kokainmysteriet” gjorde starkt intryck på mig 
liksom  en bok om  en  schejk  som  enleverade  en ung kvinna och  tvingade henne att bo med honom  i 
öknen under flera år. (IL:s text 11/3 ‐07) 
 
Ingegerds mor  inspirerade  till  läsande  genom  att hon  själv  läste mycket. Hon  var 
med i bokcirklar och Ingegerd smygläste en del av cirkelböckerna som Ester Lindins 
Tänk, om jag gifter mig med prästen, Margit Söderholms Driver dagg, faller regn och Olle 
Hedbergs  Tre  blommiga  täcken. Modern  läste  även  tidningar  som  Idun  (bl.  a.  om 
konservering),  Se  och Norrbottenskuriren. Hon  drömde  i  hela  sitt  vuxna  liv  om  att 
skriva  en  bok  men  tillfälle  gavs  aldrig.  Däremot  var  hon  en  framstående  sago‐
berättare. Hon  berättade  sagor  som hon  själv  författat  för  Ingegerd  och  Ingegerds 
lillebror men även storasyster och pappa lyssnade med stort intresse. ”Mamma läste 
sagor  eller  hittade  på  egna  varje  kväll”  (IL:s  text  11/3  ‐07,  s.  2).  Till  jul  och  till 
födelsedagar  fick  de  tre  syskonen  alltid  böcker.  Även  vid  andra  tillfällen  kunde 
böcker inköpas och Ingegerd beskriver nedan ett sådant högtidligt tillfälle. 
 
Jag har ett starkt minne från ett besök med pappa i Boden. Vi skulle gå till bokhandeln och jag skulle få 
välja en ny bok. Jag glömmer aldrig den frustration jag kände, när jag stod inne [i] bokhandeln och såg 
hylla efter hylla med böcker. Valet tog lång tid. Till slut måste både pappa och bokhandlaren hjälpa till. 
Jag har fortfarande kvar boken. Trollguldet och andra sagor av Gunnel Koch‐Bernhard, 1941. Den har 
alltid känts betydelsefull för mig. (IL:s text 11/3 ‐07) 
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Piano fanns i hemmet som Ingegerds mor medförde i boet (numera i Ingegerds ägo) 
och Ingegerd minns henne spela på detta piano. 

Vid krigsutbrottet 1939 var  Ingegerd bara 6 år gammal. Familjens hembiträde 
skickade  ut  Ingegerd  och  hennes  lillebror  till  fadern  som  arbetade  utomhus  på 
gården,  för  att  berätta detta. Hon  kommer  också  ihåg  transiteringen  genom  norra 
Sverige och hur tyskarna kastade ut choklad till barnen. Bodens fästning med strål‐
kastarnas sken som svepte över himlen  för att upptäcka  fiendeplan och som syntes 
över hela nejden, minns hon också. 

 
 
Ingegerds föräldrar och släkt 
 
Ingegerds mamma, Siri Johanna Holm (f Westin) var född den 23 november 1895 och 
gifte sig med Ingegerds far, August Holm, hemmansägare från Notträsk, 1926. ”Far 
ägde  skog  och  jordbruksmark,  kor  hästar,  höns,  grisar mm”  (IL:s  text  11/3  ‐07). 
Samma  år  som  äktenskapet  ingicks,  1926,  föddes  första  barnet,  en  flicka,  inte  i 
hemmet. 1933 föddes Ingegerd hemma, vilket var ovanligt, för att glädja fadern som 
trodde att det skulle bli en son. 14 december 1934  föddes så äntligen sonen  till stor 
glädje. Modern ville  att de båda döttrarna  skulle bli  lärare  (och  inte gifta  sig med 
hemmansägare  som hon hade gjort) vilket  alltså  Ingegerd och hennes  äldre  syster 
blev.  Ingegerd blev  folkskollärare och  systern  som gick på  seminariet  i Haparanda 
blev  småskollärare. Modern,  Siri,  var  själv  småskollärare  och  arbetade  som  sådan 
från 1917 till sin död 1953 (IL:s text 11/3 ‐07). 

Ingegerds morfar,  Jonas Gustav Vestin  (f  1867)  kom  från  Boviken,  Skellefteå. 
Han gifte sig med  Johanna  (Hanna) Nyberg  (f 1865) som kom  från Öjebyn och  till‐
hörde  separatisterna.  Johannas  far  (f  1831,  född  utom  äktenskapet)  var  en  fram‐
stående  och  berömd  predikant  och  hon  var  således  född  in  i  separatiströrelsen. 
Hennes egen mor dog och hon fick en styvmor som var sömmerska vilket inbringade 
en  slant.  Johanna  blev  också mycket  duktig  på  att  sy  liksom  Siri  och  sedan  även 
Ingegerd. 

I Gustavs och Johannas hem fanns en orgel som användes på separatistmötena. 
Det var den  ej  så  troende Gustav  som  trakterade orgeln.  Ibland blinkade han då  i 
samförstånd  mot  sin  dotter,  Ingegerds  mor,  som  senare  kom  att  bli  religiöst 
ointresserad på grund av den myckna religionen i barndomshemmet. Hon var läsar‐
döpt  men  inte  konfirmerad  av  hänsyn  till  sin  mor.  Gustav  Vestin  var  till  yrket 
verkmästare och  lät bygga en såg 1897‐99  i Boden dit han och hans  familj  flyttade. 
Han byggde flera sågar och lät även bygga skolor. Så småningom flyttade han med 
familjen  till Hedenäset  och  sedan  tillbaka  till  Boden  där  han  dog  1940,  året  efter 
hustruns död. 
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Siri  Holm,  Ingegerds  mor,  började  på  småskolelärare‐  och  lärarinneseminariet  i 
Murjek 1914, 19 år gammal. Detta seminarium var statligt och treårigt. Det inrättades 
redan 1875 för både män och kvinnor ursprungligen med tanke på skolgången för de 
finsk‐ och samisktalande barnen i området. I betyget över avgångsexamen (Betyg över 
avgångsexamen uti lapska småskolelärare‐ och lärarinneseminarium i Murjek uti Överluleå 
församling  av Luleå  stift)  finns  följande  ämnen  (med  betyg) uppräknade: Kristen‐
dom, Svenska språket, Lapska, Räkning och geometri (betyg: A), Historia, Geografi, 
Naturkunnighet,  Pedagogik  och  metodik,  Välskrivning,  Teckning,  Musik,  Sång, 
Gymnastik, Slöjd och Huslig ekonomi. 

Siri  Holms  första  tjänst  i  Umenäset  varade  i  två  år  (1917‐1919)  och  sedan 
arbetade hon på olika skolor i Överluleå: Lombäcken, Smedträsk, Notträsk och Svart‐
björnsbyn (Boden) mellan åren 1919 och 1953. 1925, året innan Siri gifte sig, for hon 
till Stockholm och köpte det piano som Ingegerd nu äger. Pianot kostade 1375 kronor 
och Siri betalade 500 kronor  i handpenning. Hennes  lön var  i  februari 1925 144:98. 
När hon arbetade  i Notträsk som  lärarinna, träffade hon Ingegerds far (f 1891) som 
var hemmansägare där. Föräldrarna, August Holm och Siri Westin, vigdes borgerligt 
1926.  Den  borgerliga  vigseln  kom  sig  av  att  Siri  som  ovan  nämnts  inte  var 
konfirmerad. 

Siri  arbetade  alltid  som  lärare. Överläraren  tyckte  att  hon  som  var  gift  inte 
borde förvärvsarbeta, skrev hon i sin fickkalender. Inte heller stod hon särskilt högt i 
kurs hos sin mans systrar. Siri var en modern kvinna och de förstod henne säkerligen 
inte. 

Dock betydde hennes inkomst att familjen fick reda pengar regelbundet till hus‐
hållet. 1934 var hon välavlönad, 268:‐  i månadslön.   Dessa pengar ”var oerhört vik‐
tiga för henne” (bd 1, 18/1 ‐07). Kanske var det hennes profession som gjorde att hon 
politiskt  valde  folkpartiet medan  hennes man,  hemmansägaren,  naturligt  nog  var 
bondeförbundare. 

1935 drogs hennes tidigare tjänst in. Hon arbetade då i en skola som låg fyra km 
från  hemmet  och  hon  måste  antingen  cykla,  åka  efter  häst  eller  ro  eftersom 
Notträsket låg emellan. 
 
Hon älskade  sitt arbete och drömde om att  få  skriva och skapa ett vackert hem. Farmor gjorde  livet 
svårt för henne. Överlärare och skolinspektörer ville få bort gifta kvinnor från lärartjänsterna. Under 
många  år 1926  till 1940‐talet pågick  diskussionerna. Hösten 1935  fick hon  ett vikariat  i  ett  större 
samhälle och var då två och ett halvt år där tills hon tvingades till sin ordinarie tjänst som låg så långt 
bort – alltså två mil – att hon måste flytta till skolhuset i den byn. Jag vet inte om hon kunde ta med 
sig sonen men efter någon tid blev hon så djupt deprimerad att hon under ett helt år tvingades att bo 
på ett sjukhem i Stockholmstrakten. Hon som drömde om att få en tjänst i sta´n, Boden, placerades då 
på landsbygden så långt från hemmet att hon inte kunde komma hem annat än på söndagar. Det var 
manssamhällets  sätt  att  knäcka  unga,  gifta  kvinnor med  barn  som  krävde  sin  rätt  att  kvarstå  på 
tjänster. Hon blev småskollärarinna 1917 och tjänstgjorde sedan dess. Följden blev att tre barn, 12, 5 
och  3,5  år,  en make  och  ett  hushåll  fick undvara  sin mor, maka  och  organisationskraft  ett  helt  år. 
Hösten  1939,  samtidigt  som  andra  världskriget  bröt  ut,  började  hon  då  en  tjänst  i  den  skola  hon 
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vikarierat åren 35‐37 och till slut  fick mamma en  tjänst  i Boden och skaffade sig en  liten  lägenhet  i 
sta´n där hon kunde övernatta (bd 1, 18/1 ‐07). 
 
Ingegerd minns sin mors flit. Hemmavid sydde hon och vävde. Hon hade som ogift 
varit  intresserad av att brodera men det  fanns  inte  tid  till denna  syssla  sedan hon 
hade bildat familj. Hon var även intresserad av trädgårdsarbete och hennes odlingar 
var bidrag  i  form av näringsriktig  föda  till  familjen. Detta  tyckte  Ingegerds  far var 
onödigt men han odlade snällt upp den mark hon behövde. Hon ”konserverade hela 
djur, plockade bär,  syltade och  saftade…”  (IL:s  text 11/3  ‐07). Elektricitet  fick man 
först 1940 så det var naturligtvis mycket arbete med matlagning på vedspis och be‐
styr med  fotogen‐  och  karbidlampor.  Till  sin  hjälp  hade  familjen  ett  hembiträde 
vilket var alldeles nödvändigt för Siri som var förvärvsarbetande. ”Hon lärde också 
upp våra hembiträden att väva och  laga god mat. 1932  tog hon ner  sin  tolfte väv. 
Samma sommar fick hon gå en tre veckor  lång naturvetenskaplig kurs  i Luleå. Den 
beredde henne stor glädje” (IL:s text 11/3 ‐07). Som äldre fick hon inte överraskande 
högt blodtryck och dog 1953 endast 58 år gammal. 
 
Mammas alltför  tidiga död år 1953 var  en katastrof  för hela  familjen, känslomässigt, kulturmässigt 
och ekonomiskt för min del. Livet blev sig inte likt för min bror (18 år), mig (20 år), min syster (26 år), 
som  just  fått barn och min pappa (61 år). Mamma var stabilisatorn, organisatören och kraftkällan  i 
vår familj. Pappa hade tvingats inse att inget av barnen ville fullfölja hans livsverk att bruka jorden 
och  fortsätta med  nötkreaturen. Han  hade  sålt  korna  och  arrenderat  ut marken  några  år  tidigare. 
Skogen var hans  intresse och hans viktigaste  inkomstkälla. Nu blev han  ensam hemma  i vårt  stora 
hus. Min bror utbildade sig i Piteå och jag fortsatte mitt sista år på seminariet och kunde på något vis 
låtsas att mamma fanns kvar. Det tog mer än ett år innan jag kunde erkänna att hon var död. Pappa 
levde för sin son, som fanns nära honom. Hans ålderdomliga idéer fick fotfäste igen, när mamma inte 
längre kunde påverka honom. ”Gånge hatt till och huva ifrån” gällde för honom. (IL:s text 11/3 ‐07) 
 
Ingegerd anser att hennes “uppväxt innehöll en blandning av natur och kultur” (IL:s 
text 11/3 ‐07). 

 
 
Skolgång 
 
Ingegerd började skolan 1940 och gick två år i småskola och 4 år i folkskola i Svart‐
björnsbyn, strax norr om Boden, ungefär sju kilometer från hemmet. Eyvind Johnson 
hade i början av 1900‐talet gått i samma skola. Det gick buss till skolan i Svartbjörns‐
byn, där då även hennes mor arbetade som  lärare. Ingegerd minns de kalla, mörka 
vintrarna med tidig uppstigning för att hinna med bussen som stannade nära hennes 
hem. ”Jag kunde stå på bron hemma och se hur skolbussen dök upp i en kurva och 
då rusa upp till vägen…” (IL:s text 20/6 ‐07, s. 2). Ingegerds ABC‐böcker de två första 
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åren  i  skolan  var den då  nyutkomna Elsa Beskows  och Herman  Siegvalds Vill  du 
läsa? (del I Första skolåret och del II Andra skolåret, 1939). 

Ingegerd började 1946 i den fyraåriga realskolan på Högre allmänna läroverket 
i  Boden  efter  att  ha  tenterat  i  läsförståelse,  rättstavning,  uppsats,  språklära  och 
matematik. Den  fyraåriga  realskolan  hade  två  parallellklasser  och  gymnasiet  sed‐
vanlig real‐ och latinlinje. Hon bodde inackorderad hos släktingar. Boden var en för 
den  tiden modern  stad med  regementen  och  garnisonssjukhus.  I  första  klassen  i 
realskolan, 14, började  Ingegerd med det  första  främmande  språket,  engelska  (tidi‐
gare hade det varit tyska), i 24 med det andra som var tyska och i 34 med det tredje, 
franska. Hennes  favoritlärare var en ung och dynamisk svensklärare.  I 44b  fick hon 
ett  framsynt  premium,  nämligen  Elin Wägners  Norrtullsligan  –  Pennskaftet  (valda 
skrifter, Bonniers 1950). 
 
Jag  har  få  minnen  från  läroverkstiden.  Ett  minne  är  att  vi  samlade  och  pressade  växter  under 
sommarlovet. 20 växter per sommar. Mitt herbarium innehåller mer än 60 växter, som jag har samlat 
själv och många som jag ärvt av min syster och mina botanikintresserade äldre kusiner. Växterna hade 
jag sedan stor glädje av på seminariet. Två andra minnen handlar om: en geografilektion, då jag fick 
peka  på  kartan  och  redovisa  läxan  och  lyckades  tydligen  bra,  för  jag  har  kvar  en mycket  positiv 
upplevelse  från  det  tillfället  (kanske  var  det  här  mitt  geografiintresse  grundlades)  och  en 
historielektion, när jag misslyckades att redogöra för uppgiften jag fick. Jag började gråta förfärligt och 
min  rätt  gamle  lärare  stod  vid min  bänk,  kanske  lite  bekymrad  och  sa:  ”Fröken Holm  är  som  en 
aprildag, mest strålande sol men emellanåt en regnskur nu och då.” (IL:s text 20/6 ‐07, s. 2) 
 
Två  år  innan  Ingegerd  tog  realen  for  hon  tillsammans med  sin mor  och  sina  två 
syskon till Stockholm och var där en vecka. Familjen gick på restaurang Gondolen i 
Katarinahissen  och  besökte  Skansen.  Fadern  kunde  tyvärr  inte  vara med  eftersom 
någon alltid måste vara hemma och passa gården. 

Realexamen  tog  Ingegerd den 27 maj 1950 och stod sedan  inför ett val. Skulle 
hon välja att fortsätta på gymnasiet eller tentera in till seminariet? 
 
Det var mamma som betalade mina studier. Hon tyckte att jag skulle spara in ett studieår, om jag gick 
fyra  år  på  seminariet  i  stället  för  att  ta  studenten  och  sedan  gå  ytterligare  två  år  för  att  bli 
folkskollärarinna. (IL:s text 20/6 ‐07, s. 3) 
 
Om Ingegerd hade haft råd att gå i gymnasiet hade hon som nämnts valt reallinjen. 
Även i detta som så mycket annat är hon sin mors dotter. Siri hade högsta betyg, A, 
från seminariet i räkning och geometri. 
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Seminarietiden 
 
Ingegerd reste sedan  till Umeå samma år som hon tog realen, 1950, för att börja på 
det fyraåriga folkskollärarseminariet (åk 3‐7) där. Som brukligt var tenterade hon in 
till seminariet vilket innebar en veckas tester.  
 
Tentamen  var  rätt  omfattande.  Intelligenstest,  uppsatsprov,  muntligt  prov:  berättande  och 
beskrivande, matematik: muntligt och skriftligt, teckning, välskivning, sång och slöjd. Jag minns inget 
annat än att det var jobbigt, jobbigt och åter jobbigt. Jag blev antagen. Sjutton år ung började jag på 
seminariet  i Umeå på hösten 1950. De  fyra åren  i Umeå var nog de roligaste  i mitt  liv. Staden, alla 
aktiviteter, alla kamrater och en god utbildning. Kanske är åren mellan 17 och 21 de bästa i flertalets 
liv. (IL:s text 20/7 ‐07, s. 3) 
 
Under seminarietiden togs Ingegerd lekamligen omhand av en syster till sin mamma 
(moster  Ingeborg Maria Vestin,  född 1899, Sahlgrenska  två år,  sjuksköterska, ogift). 
Ingeborg  kom  till Umeå  1930,  var  översköterska på  en privatavdelning  och  gick  i 
pension 1959. Mostern bodde på sjukhuset så Ingegerd hyrde ett rum på sta´n. Inge‐
gerd har i sin ägo ett premium som moster Ingeborg fick från Tekniska skolan i Luleå 
1915: Grimbergs Svenska folkets underbara öden del I, Forntiden och medeltiden (intill 
1521)  och del  II, Äldre Vasatiden  (1521‐1611).  I böckerna  finns  skrivet med  sirliga 
bokstäver, ”Premium åt Ingeborg Westin vid Tekniska skolans i Luleå årsafslutning 
1916.” 

Moster  Ingeborg är en av de släktingar som påverkat  Ingegerd allra mest och 
dessutom förgyllde hon Ingegerds seminarietid: 
 
Moster tog mig med på konstutställningar och konserter. Hon öppnade nya världar för mig. Hon var 
mycket sträng, perfektionist  i sitt arbete men omtänksam och omvårdande. Hennes  ideologi  i arbetet 
var att man aldrig får göra fel, för det kunde vara livshotande för patienterna. Något av detta försökte 
hon pränta in i mig. IL:s text 11/3 ‐07, s. 3) 
 
Under sin seminarietid läste Ingegerd en litteraturkurs som motsvarade gymnasiets 
(de  tre högsta ringarna). Kurslitteraturen var Vår  litteratur och dess historia. Läro‐ och 
läsebok  för gymnasiet av Hillman, Hänninger, Lilie, Lindström och Werner  (Bonniers 
1942‐1945, del 1‐4). För egen förkovran köpte hon också (1951 eller 1952) Kunskapens 
bok, Natur  och Kulturs  illustrerade uppslagsverk  för  hem  och  skola,  9 band  (1949). Hon 
läste även engelska. I musik hade hon bl. a. Lilla koralboken (1950) och Sjung, svenska 
folk! (1951). I gymnastik var en av kursböckerna Westergrens Gymnastik (1949). I alla 
övningsämnen höll seminaristerna provlektioner. 
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Vi hade undervisning i hemkunskap i åk 1, i slöjd i två år och i trädgårdsskötsel i tre. Unikt tycker jag 
nu. Den utbildningen hörde nog hemma i en annan tid. Varje seminarist fick göra övningslektioner i 
alla centrala ämnen  i årskurs 3 och 4. Matematik  fick stort utrymme. Prov var viktiga. I matematik 
skulle man ha prov minst en gång i månaden för att kontrollera hur mycket som brister hos eleverna. 
Vid proven skall talen rättas ordentligt och bokföras. Man bör ej rätta ihjäl sig i vanliga räkneböcker. 
En lärare måste ges tid att odla sin själ. Hemtalen rättas, men barnen fick gärna byta böcker och rätta 
år varandra med  lån av  facit. Tänkvärt! När  jag  skulle ha  teckningslektioner  fick  flickor och pojkar 
olika uppgifter. Flickorna  skulle  rita  en  prinsessa  och  pojkarna  ett  landskap. Vid  ett  annat  tillfälle 
skulle  flickorna  klippa  och  klistra  en docka  och pojkarna  ett  troll.  /‐‐‐/ Pedagogik/Psykologi var det 
ämne  jag  intresserad mig mest  för, men även  för  teckning och matematik.  /‐‐‐/  I början av 50‐talet 
besökte Elise Ottesen‐Jensen Umeå och agiterade för obligatorisk sexualundervisning i skolorna, pre‐
ventivmedel  och  fri  abort. Hennes  engagerande  berättelser  om hur  kvinnorna hade det  i Norrlands 
inland gjorde starkt intryck på oss unga rätt oerfarna seminarister. Många kvinnor hade ingen annan 
plats än utedasset  för att  föra ett privat samtal med Elise Ottesen‐Jensen, när hon kom  för att pro‐
pagera för nödvändigheten med preventivmedel för att undvika de vanligt förekommande stora barn‐
kullarna. Hennes deformerade, men oändligt uttrycksfulla händer och glödande agitation är oförglöm‐
ligt. 1955 infördes obligatorisk sexualundervisning i skolan tack vare henne. (IL:s text 20/7 ‐07, s. 4) 
 
Favoritlärare under seminarietiden var Erik Pålsson i psykologi och pedagogik. När 
jag  frågade  Ingegerd  varför  hon  uppskattade  honom  så mycket mindes  hon  inte. 
”Han var  så mysig”,  sa hon  (telefonsamtal mars 2009).  Jag antar att hon  redan då, 
kanske genom Erik Pålsson, grundlade sitt livslånga intresse i de två ämnen som han 
undervisade i. 

Ingegerd tog sin folkskollärarexamen 1954. Samma år firade detta seminarium 
75  år  (finns  tidningsurklipp  i  Ingegerds  ägo;  finns  även  kort  på  seminariebygg‐
naden). 

Ingegerd är gift med Bertil, även han utbildad  folkskollärare och ämneslärare. 
Större delen  av  sitt  yrkesliv  har  han  varit  verksam  som  rektor. Bertil  tog  realen  i 
Umeå och började på folkskollärarseminariet där två år efter Ingegerd. Ingegerd och 
Bertil  träffades  på  en  fest  på  seminariet.  Ingegerd  spelade  framgångsrikt  semi‐
nariehandboll (två SM) och Bertil var lagets tränare. 

 
 
Ingegerds yrkesliv 
 
Detta kapitel är indelat efter de olika skolformer där Ingegerd har arbetat, folkskola, 
grundskola  och  gymnasium.  Under  den  sista  underrubriken  ”Mittuniversitetet” 
beskrivs Ingegerds arbete som PISA‐kodare. 
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Folkskollärartiden 
 
Ingegerd kom till Härnösand 1954, 21 år gammal, för att börja sitt första arbete som 
nyutexaminerad folkskollärare. 
 
Det fanns gott om tjänster för folkskollärare, när jag utexaminerades. I augusti 1954 kom jag som 21‐
årig  lärarinna  till  Johannesbergsskolan  och  fick möta min  första  klass,  en  trea med 33  elever. Efter 
varje rast skulle eleverna ställa upp på ett led i god ordning, innan de fick gå in i klassrummet. Det 
fanns  ett  30‐tal  klasser  åk  1‐7  på  skolan.  Jag  var  yngst  även  här  och  neg  för  de  äldre 
småskollärarinnorna. Alla tog fantastiskt väl hand om mig och hjälpte mig till rätta, när jag var osäker 
på något i min undervisning, vid idrottsdagar och utflykter. Alla åldrar var representerade i kollegiet. 
Jag blev  till och med accepterad att dricka kaffe och äta pepparkakor  i  en av  småskollärarinnorna[s] 
klassrum efter lunch. 
 
Det var många fördelar med att vara ung lärare. Morgonbön, Kristendom, Gymnastik… Metodik och 
Arbetssätt liknade mycket det jag lärt mig på seminariet. Åskådlighet, klassundervisning, frågor och 
svar. Läraren visste bäst. Betyg gavs höst‐ och vårtermin i alla årskurser. Betygsskalan var Bc, B, Ba, 
AB, a och A. Ba var medelbetyget. Om man behövde,  fick man använda  sig av + och – på de olika 
betygen. Betyg  i ordning och uppförande var oerhört viktiga. Förutom betygsresultat  innehöll mina 
kalendrar många anteckningar: ”slagsmål, upprepat prat och lek under lektionerna, glömt böcker och 
gymnastikkläder.” Det var i grunden väldigt små problem. Nästan utan undantag kom eleverna från 
fullständiga familjer, god medelklass och med hemmavarande mödrar. (IL:s text 20/6 ‐07, s. 4f.) 
 
I  Ingegerds  text  ovan  finns  ett  ord  som  jag  starkt  förknippar med  hennes  lärar‐
gärning, nämligen åskådlighet. Hon höll fast vid denna undervisningsmetod genom 
hela sitt lärarliv.  
 
När jag flyttade till Härnösand och bodde i ett hyresrum först på Östanbäcksgatan och sedan på Norra 
Kyrkogatan,  saknade  jag  Umeå  mycket.  En  stor  del  av  min  fritid  gick  till  förberedelse  och 
rättningsarbete. Samtidigt läste jag mycket böcker. Jag hade blivit medlem i en läsecirkel, som leddes 
av Ulla Göransson och med 15 eller fler små‐ och folkskollärare. Vi samlades på höstarna och fick låna 
20‐30  nyutkomna  böcker  från  bokhandeln,  var  och  en  valde  sin  bok  och  sedan  organiserade Ulla 
cirkulationslistor.  Jag  avstod  från  denna  cirkel  några  år  efter  det  att  gymnasiets  svensklärarcirkel 
startades 1983. Ulla Göranssons litteraturcirkel startades 1955 och avslutades 2002. (IL:s text 11/3 ‐
07 s. 4) 
 
Några av de författare som lästes var Inger Alfvén, Gerda Antti, Torgny Lindgren, Jan Myr‐
dal och Sven Delblanc. 
 
Bertil hälsade på mig varannan helg under nästan tre år och flyttade sedan hit. 1957 gifte vi oss och 
1958 fick vi en trerumslägenhet i det nybyggda Tempohuset i hörnet av Trädgårdsgatan — Storgatan. 
Vigseln ägde rum på Midsommarafton  i Sköndals kyrka och middagen med dans avnjöts på Carlton 
hotell på Kungsgatan i Stockholm. Min syster var organisatören. Vi åkte efter en vecka i min svågers 
nya Volvo upp till Boden och bodde i Notträsk halva sommaren. Resten av sommaren åkte Bertil och 
jag på SJ:s 100 kronors biljett, som gällde en månad för resor kors och tvärs genom hela Sverige, först 
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till Riksgränsen och sedan till Göteborg, Båstad, Lund, Skanör, Kristianstad, Ronneby och Stockholm. 
Allt för att jag med egna ögon skulle se och uppleva hur Sveriges natur skiftade och hur olika staderna 
var. Tidigare hade  jag bara besökt Stockholm och Västkusten.  Jag behövde utvidgad kunskap  för att 
kunna levandegöra både geografi och historia i min undervisning. (IL:s text 11 /3 ‐07, s. 4)  
 
1956  flyttade  Ingegerd  till den då  nybyggda Brännaskolan,  liksom  Johannesbergs‐
skolan, belägen på Härnön. Lokalerna var vackra och välutrustade och kollegerna 
positiva och fyllda av arbetsglädje. Vid huvudingången stod ”en skulptur, Vildsvin, i 
brons  av Carl  Friesendahl”  (IL:s  text  20/6  ‐07,  s.  5). Under  sina  sista  år  som  folk‐
skollärare arbetade Ingegerd på Gådeåskolan, byggd 1893, på Fastlandet. ”Under 12 
år som  folkskollärare  i Härnösand hann  jag arbeta  i  tre unika skolbyggnader”  (IL:s 
text 20/6 ‐07, s. 5).  
 
Så kom förändringens vindar: 
 
Överläraren var chef på skolan. Tillsyningslärare och bibliotekarie  fanns på varje skola. Natten  från 
den  30  juni  till  den  1  juli  1958  blev  alla  överlärare  rektorer.  Sensationellt  —  nu  benämndes 
läroverkets  och  folkskolans  ledare  på  samma  sätt.  Detta  var  nog  ett  av  stegen  mot  den  nya 
grundskolan. (IL:s text 20/6 ‐07, s. 5) 
 
Jag undervisade i en 4:a på Johannesbergsskolan. OÄ‐boken Människan, naturen och samhället av Åke 
Isling  och  Bengt  Cullert  var  en  innehållsrik  och  tung  (1  kg),  som  innehöll  allt  för  en  årskurs: 
grundkurs,  fördjupning,  utmärkt  bildmaterial  men  ett  avancerat  ordförråd.  Eleverna  hade  stora 
svårigheter med texten och lärarna fick sålla kraftigt. Boken skulle inspirera till individuellt arbete och 
grupparbete.  Klassundervisning  var  ute  och  nya  undervisningsformer  inne. MAKIS  det  vill  säga 
principerna  om  motivation,  aktivitet,  konkretion,  individualisering  och  samarbete  skulle 
implementeras. Lärarna var inte entusiastiska. Det var väl bra som det var. (IL:s text 20/6 ‐07, s. 6) 
 
I Härnösand  infördes  grundskolan  1963  och  realskolan  och  flickskolan  ersattes  av 
den  nya  skolformen.  För  folkskollärarna  krympte  antalet  årskurser.  ”Årskurs  3 
fördes till lågstadiet och årskurs 7 och 8 till högstadiet” (IL: s text 20/6 ‐07, s. 6). För 
folkskollärarna återstod alltså tre årskurser, 4:an, 5:an och 6:an. 

Mellan den 30 augusti 1954 och den 30 juni 1963 var Ingegerd anställd som folk‐
skollärare, 3‐7, i Härnösand, först på Johannesbergsskolan (1954‐1956), sedan Bränna‐
skolan,  Gådeåskolan  och  Johannesbergsskolan  igen.  Från  och med  1958  var  hon 
behörig  att undervisa  i  engelska. Från  1  juli  1963  till  30  juni  1966 kallades hennes 
tjänst grundskollärartjänst och den påbörjades den 1  juli 1966 och pågick till den 30 
juni  1968 och omfattade vid den  tiden  årskurs  4‐6. Hon  arbetade då på  Johannes‐
bergsskolan. 

Det centrala i folkskoletraditionen är enligt Ingegerd åskådligheten (samtal med 
R. och G. 16/4 ‐06) ett didaktiskt ideal som hon verkligen levt upp till. Det åskådliga 
undervisningssättet  använde  hon  även  på  högstadiet  och  gymnasiet  vilket  bland 
annat  kommer  till  synes  i  hennes  sena  gymnasieprojekt  under  de  sista  åren  av 
hennes yrkesliv (se nedan under ”Gymnasiet”). 
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Grundskolans högstadium 
 
1966  blev  Ingegerd uppsagd  som mellanstadielärare  efter  12  år  i  kommunen men 
hon erbjöds tjänst som högstadielärare. Hon bytte skola och stadium den första  juli 
1966 och anställdes på en högstadieskola  i Härnösand, Franzénskolan, där hon och 
jag blev kolleger 1972.  
 
Jag  trivdes  inte  med  att  vara  outbildad  högstadielärare.  Jag  började  läsa  litteraturhistoria  på  en 
distanskurs  i Sundsvall. Lärarna kom  från Uppsala eller Stockholms universitet. Sedan reste  jag till 
Umeå och läste in ett betyg i [n]ordiska språk och två betyg i [g]eografi samtidigt. Eftersom jag hade 
min familj i Härnösand: man och två barn 5 och 8 år gällde det att vara effektiv. (IL:s text, punkt 11) 
 
Från  1  juli  1968  var  Ingegerd  ämneslärare  på  Franzénskolan  och  blev  då  också 
huvudlärare i svenska, skolbibliotekarie (delad tjänst) och handledare.  
 
Att vara folkskollärare på mellanstadiet var roligare än att vara högstadielärare. För många elever, för 
få timmar i varje klass. Att vara ung lärare är mycket positivt. Jag fortsatte att läsa universitetskurser, 
för jag ville inte vara enbart ämneslärare på högstadiet resten av mitt liv. På skämt sa jag till Bertil: 
”På min gravsten ska det stå: Fil. Mag. Ingegerd Lundberg”. Jag har inget minne av att jag ville göra 
mig behörig för gymnasiet då. (Ingegerds text, punkt 12)  
 
1970 blev så  Ingegerd  fil. kand. och — som hon hade  föresatt sig —  fil. mag. 1973. 
Hon  fick  naturligtvis  dispens  från  den  praktiskt‐pedagogiska  utbildningen  ”med 
stöd av bestämmelserna i skolstadgan (1971:235) 15 kap 21 §” (IL:s text, p. 13). 
 
Sommaren  1977  besökte  jag  Franzénskolan  ett  par  veckor  före  skolstarten.  När  jag  gick  genom 
centralkapprummet, tänkte jag: ”Här vill jag inte arbeta längre” (IL:s text punkt 14). 
 
Det  tog  två  år  innan  jag  kunde  lämna  grundskolan  och  få  en  tjänst  på Gymnasiet. Under  tiden 
tjänstgjorde jag extra på Komvux i psykologi. Det var tufft och roligt att möta vuxna ambitiösa oftast 
kvinnor, som tog sina första steg ut [ur] hemmet och gjorde något bara för sin egen utveckling (IL:s 
text, punkt 15). 
 
 
Gymnasiet 
 
Ingegerd och  jag  följdes åt. På Härnösands gymnasium blev vi kolleger  igen.  Inge‐
gerd kom dit 1979 och jag ett par år senare. Eftersom vi båda undervisade i svenska 
kom vi också att tillhöra samma ämnesgrupp (detta var före lärarlagens tid) dit också 
Roland  hörde. Både  Ingegerd  och  jag  hade  samma  känsla  inför den mängd  skön‐
litteratur,  ofta  hela  verk,  som  användes  på  gymnasiet, medan Roland,  som  redan 
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1954 i Kiruna hade inlett sin gymnasielärarkarriär, var rutinerad därvidlag. Jag håller 
med Ingegerd om svårigheten i att hinna ”fräscha upp” all litteratur på kort tid. 
 
När jag började arbeta på gymnasiet och litteraturbeståndet presenterades för mig, fick jag en chock. 
Hur  skulle  jag  hinna  läsa  in mängden  av  skönlitteratur?  Jag  hade  ju  inte  världslitteraturen  helt 
aktuell  efter  arbetet  på  grundskolan.  Jag  kommer  ihåg  första  presentationen  av  epoken 
Realismen/Naturalismen.  Jag  snabbläste  sex‐sju  romaner  på  kortast  tänkbara  tid.  För  att  kunna 
diskutera en bok i en gymnasieklass, måste man ha fräschat upp innehåll och form varje gång. Jag vet 
inte hur många gånger jag har läst ”Candide”, ”Tristan och Isolde” och ”1984”. 
 
Ungdomslitteraturen  från  grundskolan  hade  jag  stor  glädje  av  på  tvåårslinjerna.  Två  böcker  som 
nästan alltid fungerade var Max Lundgrens Benny Boxaren (för de svagaste läsarna) och Jan Guillous 
Ondskan  (för de mer ovilliga).  I  en del pojkklasser  tävlade man om hur många böcker och boksidor 
man kunde läsa per månad och år. En elev var utom all tävlan – 6000 sidor på ett år. Han doktorerade 
i teoretisk fysik tjugo år senare. 
 
 Litteraturkurserna var stimulerande. Eleverna läste utan motstånd rätt många böcker under 80‐talet. 
Under 90‐talet minskade intresset betydligt. (IL:s text 20/6 ‐07, s. 10) 
 
Ingegerds  indelning  av  sina gymnasieelever  efter  lämplig  litteratur, Benny Boxaren 
för de svagaste läsarna och Ondskan för de mer ovilliga, är inte menad som klander 
utan  enligt  min  tolkning  vittnar  den  om  hennes  realistiska  eller  kanske  snarare 
nyttoinriktade  syn på  eleverna.  Ingegerd  ansåg det  vara mycket  viktigt  att  kunna 
fånga  elevernas  intresse,  gärna  genom  att  väcka  känslor hos dem.  Just de här  två 
nämnda  böckerna  läste  eleverna med  äkta  inlevelse  vilket  deras  dramatiseringar, 
recensioner och väggtidningar vittnar om. 
 
Jag har som idé ”låt tusen blommor blomma”. Olika elever har olika sätt att tillägna sig kunskap. Om 
jag varierar metodik och redovisningsformer, har fler begåvningstyper chans att prestera bättre. Ofta 
har de abstrakt tänkande eleverna haft fördel av klassundervisningen, medan de som behöver konkreta 
uppgifter, rörelse och aktivitet, mår bra av individualisering och grupparbete. (IL:s text 20/6 ‐07) 
 
I citatet nedan om dystopier i skönlitteraturen ser man tydligt Ingegerds insikt i den 
metodiska uppläggningen av temaläsningen och dess redovisningar.  
 
Ett tema som jag just nu kommer ihåg intresserade mig var dystopier (Ray Bradbury, Fahrenheit 451, 
George  Orwell,  1984,  PC  Jersild,  Efter  floden,  Karin  Boye,  Kallocain  och  Margret  Atwood, 
Tjänarinnans  berättelse). Arbetet  i  grupper  fungerade  ofta  bra,  eftersom  eleverna  hade  stor  frihet. 
Muntlig  presentation  eller  dramatisering  av  boken  –  ibland  en  väggtidning  –  gav  omväxling  till 
vanliga  bokrecensioner.  Litteratur  har  alltid  varit  ett  av mi[na]  stora  intresse[n],  liksom  film  och 
dramatik, men ren nöjesläsning hade jag faktiskt inte så mycket tid med under 80‐ och 90‐talet utan 
jag ägnade mig åt facklitteratur i alla mina ämnen. (IL:s text 20/6 ‐07, s. 10f.) 
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På den tiden var antalet timmar i svenska väl tilltaget i varje årskurs. Därför var det 
naturligtvis  tufft  för  Ingegerd  att  börja med  fem  klasser  i  svenska,  detta  arbets‐
krävande ämne. 
 
Med min ämneskombination sv, ge, psy/pe var det inte så enkelt att få en tjänst på gymnasiet. Jag fick 
sätta  igång  att  läsa  historia  eftersom  tjänster  i  sv‐hi  ofta  utannonserades. Min  första  tjänst  på 
gymnasiet bestod av fem klasser å[r]skurs 1 i sv (IL:s text, punkt 16). 
 
Samarbetet mellan  svensklärarna  under  ledning  av  den  dynamiske  huvudläraren 
Lars Wolf underlättade naturligtvis Ingegerds situation. 
 
Svenskämnets  timtal  på  linjegymnasiet  var  generöst  i  mina  ögon.  Flertalet  tvååriga  linjer  hade 
sammanlagt  8  timmar  och  de  treåriga  9  till  10  timmar.  I  åk  1  hade  vi  halvklasstimmar.  Vår 
huvudlärare  under  80‐talet  var  Lars  Wolf  (lektor  i  svenska,  sedermera  lektor  i  litteratur‐
vetenskap  vid  dåvarande Mitthögskolan, min  anm.).  Svensklärarna  hade  gott  samarbete  och 
arbetade  fram  ett  gediget  skrivträningsprogram  (argumenterande,  utredande,  analyserande  och 
obundet  kreativt  skrivande)  för  de  treåriga  linjerna.  Salsskrivningarna  var  förberedelsemässigt 
krävande, dels skulle eleverna öva och dels skulle artiklar väljas ut. Samarbetet var en nödvändighet. 
Rättningsbördan  för  svensklärarna  var  tung.  Hade  jag  valt  rätt  undervisningsämne? 
Matematiklärarna verkade att ha en lättare rättningsbörda. (IL:s  text 20/6 ‐07, s. 10) 
 
Genom  att  hennes  ämneskombination  utökas med  psykologi,  historia  och  filosofi 
behöver hon inte längre ha så många undervisningstimmar i svenska. 
 
Psykologi och svenska fr. o. m. 1980. Ulla Andersson tjänstledig (IL:s text, punkt 17). 
 
Jag läser historia på distans. Klar med två betyg/40 poäng den 17 dec 1981 (IL:s text, punkt 18). 
 
1981/82 Bo Hiertner  får  tjänst på Länsskolnämnden och ber mig  ta hand om  filosofin  i hans ställe. 
[H]ur kunde jag ha modet att undervisa i filosofi och varför frågade han just mig? Jag anmälde mig till 
Filosofen i Uppsala gjorde min första tentamen 5 poäng i oktober 1982. Efter ett och ett halvt år har 
jag klarat av 30 poäng, sedan läste jag ytterligare 9. (IL:s text, punkt 19) 
 
Flera gånger i berättelsen om Ingegerd har  jag nämnt den undervisningsmetod som 
hon sätter främst, åskådlighet. Jag ska därför beskriva ett av hennes åskådliga littera‐
turprojekt mera ingående. Projektet Litteraturläsning på gymnasiet pågick mellan 1999 
och  2002  och  var  naturligtvis  även  en  kompetensutveckling  för  svensklärare  på 
gymnasiet. 

Redan här inleder jag med Ingegerds sammanfattande reflektion från november 
2002  när  projektet  var  avslutat.  Reflektionen  skulle  också  enligt min mening  lika 
gärna ha kunnat stå som inledning till litteraturprojektet: 
 

Förändring tar tid 
Först  måste  man  klart  se  sina  egna  värderingar,  sin  kunskapssyn,  sin  människosyn  och  sina 
pedagogiska grundidéer. Är de uppdaterade enligt den nya  läroplanen? Hur skapar man genomslag 
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för nya idéer? Vårt arbete i Litteraturläsning på gymnasiet är ett exempel. Ny kunskap kompletterar 
de tidigare erhållna. Praktiska tillämpningar förstärker den nya kunskapen. Uthållighet är nödvändig. 
Varje gruppmedlem måste ställa sig frågan: ”Vad måste jag själv göra?” Olika individer behöver olika 
lång  tid  för  att  lämna  tryggheten  i  de  tidigare  etablerade  lektionsformerna. Att  bryta  sig  loss  från 
gamla sanningar kräver mod. (Sammanfattning 2002) 
 
Svensklärarna  träffades på  39 protokollförda  litteraturmöten under  1999,  2000  och 
2001 och diskuterade och utvecklade det pågående projektet. 

Vid det  första  litteraturmötet  i  april  1999  diskuterades den  stora  frågan  som 
också  kom  att  bli  vägledande  för  projektet  i  stort:  ”Hur  skapar  vi  läsintresse  på 
gymnasiet?”  (Litteraturmöte  1,  21  april  1999).  Vid  det  andra  mötet  i  maj 
presenterades  tre ungdomsböcker  som  skulle kunna vara  lämpliga  i projektet. Vid 
det  tredje  litteraturmötet  också  i  maj  var  bibliotekarie  Barbro  Franzén  särskilt 
inbjuden. Hon ”uttryckte oro för att studiemotiverade elever i åk 1 inte vill läsa skön‐
litteratur. Hennes fråga var: Hur skall vi vända den inställningen?” (Litteraturmöte 3, 
25/5 1999) Alla svensklärarna var överens med henne. Från litteraturmöte 1 citerades 
och skrevs de punkter ner som lärarna ville arbeta med. Några av dem var följande: 
 
‐  Att  vi  hittar  en  gemensam  syn  på  bildning.  ‐  Läsa  aktuell  litteratur  för  svenskämnet.  ‐ Hitta 
svenskämnets själ.  ‐ Konkreta tips om  litteraturläsning  för unga vuxna.  ‐ Att vi hittar en personlig 
form  för  att  ge  eleverna  bildning.  och  ‐  Läsa  och  diskutera  litteratur,  som  passar  våra  elever 
(Litteraturmöte 3, 25/5 1999). 
 
En  första  skiss  till  arbetsmetod  fastställdes  också:  KAOS‐pedagogik= 
Kultur/Kunskap och Alternativa Strategier. Med det menades  att gruppen  ”ställer 
nya  frågor,  vänder  på  allt  och  väcks  från  [sina]  traditionella  ställningstaganden” 
(Litteraturmöte 3, 25/5 1999). En av de sommaruppgifter som gruppen bestämde sig 
för var att gymnasiets dåvarande litteraturval skulle ifrågasättas. 

Litteraturmöte 19‐20 15/4  ‐00. Björn Melander berättade om Folkskolans  läsebok 
som var en av de mest spridda böckerna då näst efter Bibeln. Framtiden skulle enligt 
Melander innebära mer lustläsning och mindre kanonisk läsning.  

Före  litteraturmöte 26 den 31 oktober 2000 hade  flera av  lärarna varit på  fort‐
bildningsdagar  i Uppsala  (19‐20  oktober)  vilket protokollfördes. En  av  föreläsarna 
Ulrika Lundqvist redovisade Gun Malmgrens syn på svensklärare. De kunde enligt 
henne  ideologiskt  föras  samman  i  tre  olika  grupper:  traditionalisterna  som  tolkar 
svenskämnet konservativt, marknadsanpassarna  som har en nyttoinriktad  tolkning 
av svenskämnet och demokrativännerna som har en värdegrundstolkning. 

Roland,  Ingegerd  och  jag  diskuterade  denna  indelning  vid  ett  samtal  hösten 
2008. Roland  sa då  till mig att ”du  får gärna måla upp mig  som en  traditionalist”, 
men han såg sig också som ganska pragmatisk när verkstadslinjen kom på tal: ”Bara 
de  läser  någonting,  vad  som  helst”  (samtal  1  oktober  2008).  Ingegerd  ansåg  att 
värdegrunden  är  viktig  att  integrera  i  svenskämnet  och  då  i  synnerhet  vid 
litteraturläsning.  Det  höll  Roland med  om.  Han  tyckte  att  värdegrunden  var  en 
självklarhet som hörde ihop med den demokratiska syn som han antog att de flesta 
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lärare  omfattade  på  djupet.  Därmed  integrerades  den  också  i  svenskämnet.  Vi 
konstaterade att denna  indelning av  svensklärare nog var alltför  snäv och att man 
samtidigt kunde ha drag från alla tre grupperingarna. 

Ingegerd sa under ett samtal med mig och Roland: ”Mina  fem sista år var de 
roligaste, tyckte att jag då stod på topp” (samtal 22 april 2008). 
 
 
Några projekt 
 
Det  fanns en del pengar att söka  inför den nya gymnasieorganisationen som skulle 
införas 1995. Skolledningen  initierade projekt som skulle handla om nya metoder  i 
det nya gymnasiet bland annat genom att ta kontakt med Ulf Sandström, lärare i bio‐
logi. Han kom att påbörja ett projekt  som  senare kallades ”Vetenskap och  fantasi” 
och blev en obligatorisk kurs för åk 3 i gymnasiet. Som initiativtagare tog han sedan 
kontakt med Ingegerd och med Seved Granberg, lärare i fysik. Att jag nämner detta 
är  för  att  visa  Ingegerds  behov  av  åskådlighet  i  undervisningen  och  även  hennes 
intresse  för  ett  ämnesövergripande  arbetssätt.  I  januari  1997  skrev  ortstidningen 
Västernorrlands Allehanda om projektet. 
 

–Eleverna skulle arbeta vetenskapligt. Kreativiteten var grundtanken, men vi kallar det hellre 
fantasi. De skulle kunna hitta på i stort sett vad som helst, berättar en till synes nöjd Ingegerd 
Lundberg, lärare i svenska, psykologi och filosofi på Härnösands Gymnasium.  
     Hon är en av tre lärare på gymnasiet som hållit i projektet Vetenskap och fantasi. Man skulle 
kunna  kalla  det  ett  tvärgymnasialt  projekt  eftersom  man  samlat  hela  gymnasiet  i  tredje 
årskursen och blandat  elever  från olika program. Totalt har man  schemalagt  åtta hela dagar 
under höstterminen. 
     I arbetsgrupper som i de flesta fall bestått av 3‐5 personer har eleverna sedan genomfört de 
mest  skilda  typer av  idéer. Syftet har varit att utnyttja kreativiteten på ett undersökande och 
problembaserat sätt. (VA 11/1 ‐97) 

 
Även  om  projektet  innehöll mycket mer  än  enbart  litteraturundervisning  vill  jag 
ändå ta upp det här som ett exempel på någonting som jag tolkar dels som Ingegerds 
förankring i en seminarietradition, dels som hennes eminenta förmåga att omvandla 
den traditionen till något i hög grad berikande för gymnasiets undervisningssätt. 

Redan höstterminen 1995 hade hon i denna anda satt igång sin del av projektet 
som då kallades ”Fantasi och vetenskap”. Fyra elever har skrivit en arbetsberättelse 
som ingick i den uppgift de hade valt, att skriva en barnbok: 
 
Det första vår grupp gjorde efter att ha ställt upp tesen: Kan vi skriva en barnbok, var att planera och 
försöka lägga upp arbetet. Vi tänkte igenom målgrupp, syfte, hur långt vi skulle gå osv., och kom fram 
till att boken skulle vara en saga som behandlar ämnet rädsla och den skulle rikta sig till 4‐5åringar. 
 
Elevernas saga heter Elliot och Gibson i Spöklandet och de har testat den på femåringar 
i  förskolan  vilka  tackas  på  första  sidan  i  den  illustrerade  sagan.  Elliot  är  sagans 
huvudperson. Han är mörkrädd men kommer  så  småningom över  sin mörkrädsla 
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när  han  har  blivit  god  vän med  det  snälla  spöket  Gibson  som  har  terapeutiska 
krafter. 
 
Sedan åt de och pratade och skrattade ända tills Gibson utbrast: – Men Elliot vi måste ju flyga hem dig 
nu. Det är  ju snart morgon hemma hos dig  i människolandet. Elliot kände sig både  ledsen och glad 
över att åka hem. Han ville  inte  lämna de snälla spökena, men han ville ändå hem  till mamma och 
pappa och nallen Albin. –Men kommer jag någonsin att få träffa er igen, frågade Elliot med sorgsen 
röst. –Vi kommer alltid att finnas kvar, men nu vet du att vi inte är farliga. Varje kväll kommer vi att 
vaka över dig så att du aldrig mer ska behöva vara rädd för mörkret. (Elliot och Gibson i Spöklandet) 
 
De fyra eleverna, alla flickor, var med all rätt stolta över sin saga som lästes upp på 
förskolan. Där  samtalade  de  också med  barnen  och  fick  veta  deras  känslor  inför 
mörker och inför sagan som de tyckte mycket om. De avslutade sin arbetsberättelse 
med en utvärdering: 
 
En  stor  fördel med ”Fantasi och Vetenskap” var att gränserna mellan programmen  sprängdes. Vår 
grupp fick väldigt bra kontakt och sammanhållning. Visst var det svårt i början att våga kritisera och 
komma med egna förslag, men allteftersom tiden gick och vi lärde känna varandra så gick det bra. Nu 
träffas vi även utanför skolan och umgås. Vi planerar även att skicka  in boken  till ett  förlag  för att 
åtminstone  få e[tt] utlåtande av en kunnig. Som avslutning kan man säga att vi har nått målet: att 
färdigställa en barnbok. (Arbetsberättelse) 
 
De här eleverna bekräftar verkligen  Ingegerd, den  Ingegerd  som  ständigt  funderar 
över hur hon ska kunna fånga elevernas intresse för att skapa ”långsiktig kunskap” 
(IL:s  text  20/6  ‐07,  s.  12).  Jag  är  övertygad  om  att  i  varje  fall de här  fyra  eleverna 
aldrig glömmer arbetet med sin saga om den rädde Elliot. 

Ett tidigare enligt Ingegerd lyckat LUVA‐projekt som bara berörde svensklärar‐
na var ”Norden och svensklärarna. Uppsökande pedagogik” 1991‐94. Tanken var att 
möta modersmålslärare på gymnasier i Finland, Danmark och Norge. 
 
Besöken var mycket intressanta och gav tillfälle till kunskapsutbyte för alla deltagare. Att komma till 
Åbo och göra skolbesök var överväldigande. Lektionerna pågick, inte en elev fanns i korridoren. Inga 
ljud trängde ut från skolsalarna och det fanns inte ett skräp i papperskorgen. Modersmålslärarna hade 
15 timmar/veckan och betald sammanträdestid. 
     I jämförelse med våra 21 timmar och flera ämnen, tyckte vi att de hade ett himmelrike. Betygskala 
var 1‐10 med 4 som underkänd. Även i danska skolor hade modersmålslärarna en mindre arbetsbörda. 
Både  rektor  och  lärare  tog  emot  oss  på Nørre  gymnasium med  lektionsbesök  och  samtalstid, men 
intressantast var mötet på Undervisningsministeriet, den enda  institution vi mött där  jag upplevde 
ointresse och att vi var av litet värde. (IL:s text 20/6 ‐07, s. 14) 
 
Ingegerd  initierade sedan studieresan  till Trondheim mellan den sjätte och åttonde 
maj 1993. I det program som hon skickade ut till gymnasiets svensklärare stod inled‐
ningsvis även målen  för studiebesöken, nämligen att  få kunskap om modern norsk 
litteratur,  att  få  träffa/samtala/diskutera  med  en  modern  norsk  författare,  att  få 
metodiska anvisningar om bruk av modern  litteratur  i undervisningen, att  få göra 
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studiebesök  i  åk  1  och  2  vid  norska  gymnasieskolor  och  att  genom  gemensamma 
upplevelser stärka gruppen svensklärare och stimulera till fortsatt utvecklingsarbete. 

I Trondheim träffade svensklärarna författaren Liv Nysted och fil. dr Jon Smidt. 
Smidt, sedermera professor, som skrev om sin egen litteraturundervisning i avhand‐
lingen Seks  lesere på skolen. Hva de søkte, hva de  fant. En studie av  litteraturarbeid  i den 
videregående skolen (1989). Denna studie var Ingegerd bekant med sedan tidigare och 
den föranledde således kontakten med just Jon Smidt.  

Jon  Smidt  hade  organiserat  en  del  av  programmet.  Han  inledde  på  för‐
middagen den sjätte maj med en introduktionsföreläsning på Trondheims universitet 
om  ny  norsk  litteratur  ”Litteraturundervisning  och  bruk  av  modern  litteratur”. 
Därefter  bjöd  han  in  till  lektionsbesök  i  fyra  olika  gymnasieklasser  där  norsk 
litteratur, både poesi och prosa, behandlades. Skolbesöken ägde rum dels  i åk 1 på 
Ringve gymnasium där norsk dikt behandlades, dels  i åk 2 på Strinda gymnasium 
med  lektioner  om  litteratur  fram  till  år  1800. Därefter  var det  en diskussion  samt 
analys av lektionerna tillsammans med Jon och några av lärarna. De samtalade även 
med en grupp norsklärare på Strinda gymnasium under eftermiddagen. 
 
I Norge hade man en gedigen norsk litterär kurs att grundligt arbeta sig igenom. Lärarna hade högst 
två klasser  i norska och undervisade 16  timmar/veckan. Vi var mycket  imponerade över  eleverna[s] 
förmåga  till  djupläsning.  Fil.  dr  Jon  Smidt  tog  hand  om  oss  sju  svensklärare  och  gav  oss  en 
introduktionsföreläsning  om  ny  norsk  litteratur,  sedan  visade  han  själv  hur  han  arbetade  på 
gymnasiet i några klasser. Kvaliteten var hög och eleverna mycket seriösa. Vi var djupt påverkade av 
våra grannländers lärare och deras arbetssituation. (IL:s text 20/6 ‐07, s. 14)   
 
Enligt  Ingegerd  (telefonsamtal  20  april  2009)  var  det  nationella  inslaget  starkt  i 
undervisningen även om det var givet vid detta studiebesök eftersom det var norsk 
litteratur  som  behandlades.  Naturligtvis  kunde  hon  ändå  ana  att  den  nationella 
litteraturen lyftes fram starkare i Norge än i Sverige. Det kan även vara så antar  jag 
att nationallitteraturens ställning kompliceras – och kanske även berikas – av de två 
nationalspråken som måste ges utrymme i valet av skönlitterära verk. 

Projektet avslutades med en resa till Island: 
 
I alla de nordiska  länderna skulle en ny  läroplan  införas. Det var en samhällstrend. Det var vi  inte 
medvetna om förrän nu. Att vi fått göra dessa besök hade med den nya läroplanen att göra. På hösten 
fick vi svensklärare  tillsammans med musiklärarna  resa  till  Island.  Island hade alla skolformer man 
kan tänka sig. Vi besökte sju olika skolor och universitetet i Reykjavik med omgivningar. Det fanns en 
gammal  realskola,  moderna  grundskolor,  folkhögskolor  och  gymnasium.  På  Islands  lilla  yta  med 
250 000  invånare  klarade man detta. Här hade  lärarna  ett hårt  arbetsliv. De  körde  ofta mellan  två 
skolor och måste extraknäcka för att allt var så dyrt. (IL:s text 20/6 ‐07, s. 14) 
 
För svensklärare är givetvis denna typ av besök  i de nordiska  länderna att betrakta 
som internationaliseringsprojekt. 
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Mittuniversitetet 
 
På 1990‐talet möttes Ingegerd och jag igen, nu i en gemensam fempoängskurs i reto‐
rik på dåvarande Mitthögskolan som Staffan Selander höll i. 

Ingegerd  har  också  gjort  en  sammanställning  av  sina meriter  under  den  för 
henne typiska rubriken ”Den lärande människan”. Här man kan på en sida följa hen‐
nes akademiska lärande från 1954 fram till och med 2009. Ingegerd är medveten om 
att hon är en ständigt lärande människa vilket hon passionerat beskriver i sin text: 
 
När  jag  började  läsa  akademiska  betyg,  blev  det  som  en  drog  för mig. Att  lyckas  tillägna mig  ny 
kunskap  på  områden,  som  intresserade mig  var  berusande.  Studierna  var  roliga  och  intressanta, 
tentamensläsningen  sista  veckan  var  som  att  gå  in  i  en  mörk  grotta  och  bara  råplugga,  själva 
tentamen  spännande  och  resultatbeskedet  en  KICK.  Jag  fascinerades  av  att  det  fanns  så  mycket 
kunskap och lusten att lära har aldrig tagit slut. Liksom lusten att resa och med egna ögon se miljöer, 
byggnader och konstverk som jag läst om. (IL:s text 23/5 ‐09)   
 
2003,  2006,  2008  och  2009  var  Ingegerd  OECD/Pisa‐kodare  (PISA=Program  for 
International Student Assessment) av läsförståelseproven under ledning av professor 
Karin Taube som då var anställd på Mittuniversitetet. Ingegerd anser att ”[d]et är ett 
grannlaga och ansvarsfullt arbete” (IL:s text 20/6 ‐07, s. 25). 
 
Våren 2007 fick jag en förfrågan om att förbereda texter och skriva items för Sveriges del. Karin Taube 
hade  förberett  hälften  av  texterna men  hade  inte  tid  att  själv  fullfölja  arbetet.  Jag  tog  Bertil  till 
medarbetare och vi skummade  igenom med viss överdrift hela Sambibliotekets tidskriftsutbud  för att 
hitta  texter  som  tilltalade  15‐åringar.  Förutom  faktatexter  skulle  skönlitterära  texter  ingå. 
Snabbläsning  av många  romaner,  sagor,  berättelser m.m.  tog mycket  tid.  Texterna med  uppgifter 
skulle  representera  de  krav  på  läsförmåga  som  femtonåringar  kommer  att  behöva  i  framtiden:  söka 
information, göra en tolkning och reflektera. Materialet skickades till Umeå för översättning och sedan 
till Holland  för en  lämplighetsvärdering. I bästa  fall kommer de till Australien  för en sista gallring. 
Texter och uppgifter kommer från 64 länder i år. 
Sedan sammanställs alla ämnen, utvalda texter och frågor och testas, innan de används i PISA 2009. 
En  av mina  litterära  texter  fann  nåd  i  alla  instanser  och  ingår  i  2009  års PISA.  Jag  känner mig 
mycket upplyft av att  få delta  i ett så världsomfattande projekt. Det är väl en värdig avslutning på 
min karriär. (IL:s text 23/5 ‐09) 
 
Med  tanke  på  PISA‐projektet  gick  Ingegerd  en  7,5‐poängskurs  i  ”Prov  och  prov‐
konstruktion” 2008 (Umeå universitet). 
 
 
Drivkrafter 
 
En av Ingegerds drivkrafter, kanske den främsta, har varit att via läsandet skapa en 
vidgad  världsbild.   Hon  vill  gärna  som  så många  andra  bokläsare  också  äga  de 
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böcker hon läst och då behövs bokhyllor. Ingegerds kärleksfulla beskrivning av sina 
och Bertils bokhyllor är fantastisk. 
  
När vi kom tillbaka till Härnösand inför höstterminens början, köpte vi på Modigs en bokhylla 3,5 m 
lång, 2,5 m hög, med underskåp och i gedigen ek, Öresund, i stället för bil. Bokhyllan har följt oss och 
varit den  enskilt viktigaste möbeln  i vårt hem. Den  rymmer 19,5 hyllmetrar  böcker. Till  en början 
hade vi några prydnadsföremål i hyllorna, men så småningom gick det inte att pressa in en enda ny 
bok.  Så  gott  som  alla  våra  böcker  har  passerat  eller  blivit  stationära  i  denna  hylla. Med  åren  har 
bokhyllornas  antal  ökat.  I  en  källargång  står  bokhyllor  inköpta  för några  tior  från Flickskolan, när 
Högskolan  tog  över  lokalerna,  liksom  bokhyllor  från  Stadsbiblioteket,  när  de  flyttade  till 
Sambiblioteket.  I  familjens  arbetsrum  står  en  vägg med  bokhyllor,  som  tidigare  tillhörde Apoteket 
Bävern. Apoteket bytte ut hela sin inredning. Sist och inte minst har vi inköpt IKEA:s bokhylla Billy 
(7  st.),  när  de  andra  bokhyllorna  var  omöjliga  att  flytta. Vårt  senaste  tillskott  är  en  hemsnickrad 
version av John Kendells hylla Pilaster. Våra bokhyllor och deras  innehåll skulle kunna vara föremål 
för en kulturskrift. (IL:s text s. 6)  
 
Ja,  beskrivningen  av  dessa  bokhyllor  speglar  Ingegerds  syn  på  åskådlig  bildning, 
kultur och kunskap. 

 
 
Ingegerds bildningssyn 
 
När jag muntligt frågade Ingegerd någon gång i början av 2007, vilken hennes syn på 
bildning var, svarade hon skriftligt så här under rubriken ”Vad är bildning?”: 
 
Nya miljöer, upplevelser och social samvaro skapar sinnesretningar, som tolkas och assimileras i mitt 
medvetande. Tidigare  erfarenheter  påverkas  av  de nya upplevelserna  och  en  integration mellan  det 
kända och det tidigare okända skapar ny kunskap som kan användas  i nya situationer. Företeelse[n] 
kan ske i flera led. Processen är individuell. Ingens kunskap är exakt lik den andres. Ingens bildning är 
lik någon annans. Allt jag upplever, ser, hör och blir medveten om bidrar till min bildning. Jag är en 
varelse som finns nu men aldrig funnits tidigare. (IL:s text 11/3 ‐07) 
 
Jag är egentligen inte förvånad över Ingegerds smått filosofiska formuleringar i detta 
avseende. Min  uppfattning  om  henne  och  hennes  syn  på  bildning  stämmer med 
texten ovan även om jag aldrig hört henne uttala den så tydligt tidigare. Men hon har 
också knutit an  till den officiella definitionen av bildning som  finns  i SOU 1992:94: 
”Bildning är att åstadkomma något inte på förhand givet. Bildning är något männi‐
skor gör med sig, ett aktivt  företag, utbildandet av  förmågor och omdöme som gör 
friheten möjlig”  (IL:s  text 11/3  ‐07).  I hög grad anser  jag att  Ingegerd  lever upp  till 
denna definition. Hon  lyfter också  fram Augustinus´  (354‐430) aforistiska uttalande 
som hon förvisso har anammat: ”Världen är som en bok och den som stannar hemma 
läser bara den första sidan” (IL:s text 11/3 ‐07). 
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Ingegerd är en stor läsare vilket framgår klart efter alla samtal med Ingegerd och i de 
texter  hon  skrivit.  Som  ovan  nämnts  började  naturligtvis  hennes  läsande  redan  i 
barndomshemmet  som  ofta  är  fallet  med  läsande  människor.  Hon  läser  gärna 
facklitteratur  för att förkovra sig och gå vidare  i sina undervisningsämnen men na‐
turligtvis har skönlitteraturen en given plats för en svensklärare som Ingegerd. 
 
Till min  bildningsresa  hör  alla  de  läsecirklar  jag  deltagit  i. Den  gedignaste  och mest  berikande  är 
svensklärarnas  på Härnösands Gymnasium. Sedan  1983 har  vi  läst  och  diskuterat mer  än  hundra 
böcker. En bok öppnar sig på ett helt annat sätt, när  flera människor får kommentera sina slutsatser 
och höra andras. (IL:s text 11/3 ‐07, s. 15) 
 
I denna  litteraturcirkel  som  fortfarande pågår deltar  som  tidigare nämnts  förutom 
Ingegerd även Roland och jag (och alla de andra). 

 
 
Pensionärstillvaro 
 
Ingegerd var ”yrkesverksam från 21 års ålder till [sin] pensionering vid 65 år” (IL:s 
text 11/3‐07,  s. 18). Även efter pensioneringen har hon delvis varit kopplad  till  sin 
gamla arbetsplats, gymnasiet, för att fullfölja en del påbörjade projekt. Hennes tidiga‐
re kulturella intressen har efter hennes pensionering faktiskt accelererat. Och liksom 
under hennes yrkesverksamma  liv vill hennes  tid — nu utan hemmavarande barn 
och skola att ta hänsyn till — inte alls räcka till. 
 
Jag  är  mycket  intresserad  av  skönlitteratur,  pedagogik,  psykologi  (Freud),  naturvetenskap, 
facklitteratur,  aktier,  resor,  konstmuseer  (modernismen),  gamla  kyrkobyggnader,  skönhet —  vackra 
kläder  och  föremål,  vänner  och  mat/vin  (mousserande),  från  dagliga  promenader  till  att  vandra 
utomlands (Österrike, Provence, Tyrolen). Det är alldeles för mycket som intresserar mig att jag inte 
hinner med ens mina tidningar, tidskrifter, läsecirkelböcker, släktingar m.fl. till den grad jag önskar. 
Vad är nödvändigt att avstå från? (IL:s text 11/3 ‐07, s. 18) 
 
Ingegerd har så länge jag känt henne alltid varit på språng, ivrig att lära och utveckla 
sig,  dynamisk  och  förebildlig.  Hon  är  en  ypperlig  representant  för  det  livslånga 
lärandet.  För att visa Ingegerds lärande och bildningstörst efter pensioneringen låter 
jag henne ånyo komma till tals. 
 
Efter pensioneringen har jag fortsatt att lära och bilda mig. Min datorkunskap var begränsad, därför 
gick jag fyra olika datakurser i rask takt på TBV och Komvux. Först köpte jag en begagnad dator för 
1000 kr och var helt nöjd med den. Efter några år stod jag inte ut med dess senfärdighet. 2005 köpte 
jag en bärbar, snabb, rolig dator, som jag känner stor glädje över. 
 
Jag är aldrig nöjd med min engelska. Intermittenta kunskapslyft är inte tillräckliga. Trots det gick jag 
en kurs Engelska A på Komvux. Alla åldrar var representerade där. Flertalet var mellan 19 [och] 25 
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år,  så  jag drog upp medelåldern  i gruppen. Kanske blev  jag  inte mycket bättre  i  engelska, men  jag 
aktiverade hjärncellerna. 
 
HPU (Härnösands pensionärsuniversitet, min anm.) vänder sig till ”dig som är nyfiken, vetgirig 
och  kunskapstörstande.”  Allt  detta  passar  in  på  mig.  Jag  deltog  ett  år  i  programgruppen,  som 
organiserar kursutbudet. Det var en aktiv och rolig arbetsgrupp. Varje termin erbjuds nio kurser till 
oss  pensionärer.  Problemet  är  att  det  är  svårt  att  välja,  eftersom  nästan  alla  kurser  är  mycket 
intressanta och lockande. Jag brukar gå 2‐4 kurser de flesta terminer. Några att nämna är ”Aniara — 
dikten, operan, rösten” och ”Mozart och kärlekens rollspel” presentatör Jan Wolf‐Watz. Konstkurser 
med  universitetsadjunkt  Britt‐Marie  Andrén  från  Umeå.  Litteraturkurser  med  lärare  från 
Mittuniversitetet —  ”Vem  är  rädd  för  Virginia Wolf?”  ”Sic  transit  gloria  mundi”  (dystopier), 
”Prisvärda  författare”  och  ”London  i  fiktion  och  verkligheten”  med  efterföljande  kulturresa  till 
London. 
 
Vecka  12  2007  reste  jag  på  en  innehållsrik  kulturresa  till  Stockholm  och Åbo. Vi  var  tre  litterärt 
intresserade  damer,  som  möttes  på  T‐centralen,  åkte  till  Waldemarsudde  och  njöt  av  alla 
blomsterarrangemangen  i de fasta utställningsvåningarna samt en utställning med Kaisa Melanton, 
Textil & Måleri. Hon är en pionjär inom den fria textilkonsten. Sedan en snabb förflyttning till Värta‐
hamnen och Litterär Båtsalong — en båtresa till Åbo med åtta författare, som presenterade sig själva, 
sin  nyaste  bok,  läste  och  sjöng  för  oss.  Theodor  Kallifatides,  Inger  Edelfeldt, Mustafa  Can,  Inger 
Alfvén,  Lars Gustafsson  och  Jonas Hassen Khemiri. De mest  intressanta  föredragshållarna  i mina 
ögon var Ulrika Knutsson, som presenterade Kvinnor på gränsen till genombrott och Lars Berg, som 
berättade om hur människan blev människa ur boken Gryning över Kalahari. 
 
Åter  i Stockholm besökte vi Nationalmuseet och den högintressanta utställningen Blomsterspråk — 
Nationalmuseets  firande av Carl von Linnés 300 års minne. På kvällen gav Dramaten Strindbergs 
Dödsdansen  1‐2  och  vi  satt  på  parkett  och  skakades  om  av  avgrundsdjupen  i  den  äktenskapliga 
relationen  samt bedårades av  skönheten  i Örjan Rambergs dans med  sin värja  som  sedan blir hans 
död. (IL:s text 11/3 ‐07, s. 16f.) 
 
Ingegerd är enligt egen utsago ”en varm beundrarinna av starka uthålliga kvinnor, 
som kämpat och ibland lyckats i en manlig värld” (IL:s text 11/3 –07, s. 17). Hon har 
besökt både Ellen Keys Strand och Birgittas Vadstena efter sin pensionering (IL:s text 
11/3  ‐07,  s.  17). Även  i  sitt  eget  liv  bär  hon  arvet  från  de  starka  kvinnorna,  “på 
gränsen  till genombrott”, men  framför allt arvet  från sin mor, som ”[a]rbetade  från 
1917  till 1953,  trots sina överordnades  försök att driva henne  till en hemmafruroll” 
(IL:s  text  11/3  ‐07,  s.  18).  Ingegerd  nämner  också  sin  mormor  Hanna  som  var 
”skräddarkunnig, varmt  religiös,  ljuv  i  sitt omhändertagande” och  sin moster  som 
var  sjuksköterska, yrkesverksam  i nästan  40  år,  ”konstnärlig begåvad,  litterärt och 
kulturellt  intresserad, knypplade, broderade,  sydde allt utom kläder,  tecknade och 
målade” (IL:s text 11/3 ‐07, s. 16). 
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Rolands bildningsresa 
 
Roland började sin bildningsresa i Uppsala där han är född den nionde januari 1927. 
Han är uppvuxen i stadsdelen Luthagen och är tredje generationen Uppsalabo. Först 
bodde Roland på Bäverns gränd i centrala Uppsala, knappast något barnrikeområde, 
innan  familjen  flyttade  till  Luthagen.  Som  femåring  fick  Roland,  som  var  enda 
barnet, en mängd lekkamrater vilket han fann mycket fascinerande. 

Luthagen  var  då  ett medelklassområde  till  skillnad  från  hans  tidigare miljö, 
Kungsängen,  där  lägre  samhällsklasser  bodde.  I  Luthagen  kom  Roland  att  lägga 
märke till en del personer, företrädesvis folkskollärare. ”Det är märkligt med den här 
miljön som  jag växte upp  i att det var mycket  lärare,  i varenda  trappuppgång klev 
man på en  lärare”  (bd 1, 22/9  ‐06). Folkskolläraren Anders Åsblom, kamraten Olles 
far, var vicevärd i det hus där många av Rolands barndomskamrater bodde. Han var 
socialdemokrat,  medlem  i  stadsfullmäktige  och  en  ganska  pompös  person,  med 
”klara Chronschoughsdrag” (ib.). ”Han kunde sitta och föreläsa för Olle och mig. Vi 
var ju en sex, sju år /…/ han hade ju inte den ringaste tanke på vår fattningsförmåga 
utan han berättade om orsakerna till depressionen och om Gustaf den andre Adolfs 
eftermäle …”  (ib.). Roland  lyssnade och kom  ihåg en del av det han berättade men 
förstod  inte varför han berättade allt detta  för dem utan  tyckte  rent av att det var 
”konstigt att han höll föredrag för oss som knappt hade börjat skolan. /…/ Jag undrar 
hur han egentligen fungerade som pedagog” (ib.). 

Rolands syn på folkskollärare har  i hög grad präglats av två personer, Anders 
Åsblom med Chronschoughsdragen och Rune Rydén (se nedan), ”en mera tillknäppt 
hårding, han var kapten i reserven” (bd 1, 22/9 ‐06).  
 
 
Rolands föräldrar och släkt 
 
Rolands far, Nils Julin (f. 1901), i andra äktenskapet äldst i en syskonskara på tre, tog 
realen  på  Pedagogiska  skolan  i Uppsala,  en  realskola  som  skulle  testa  reformpe‐
dagogiska idéer. Han var mycket duktig i skolan, ”klassens primus” som Roland ut‐
tryckte saken. Dessutom var han musikalisk, spelade både piano och dragspel samt 
tecknade bra.  En äldre halvbror till Nils fick ta studenten men ”sedan tog pengarna 
slut” enligt Roland. Under första världskriget var det näst intill misär i hemmet.  

1917  fick Nils arbete på Almquist & Wiksell  som kontorist. Längre  fram blev 
han ansvarig för almanacksutgivningen, som då var förlagets privilegium, och kom 
så  småningom  att  tillhöra  ledningen. Under  hans  sista  yrkesverksamma  år  skulle 
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uppslagsverket  Focus  ges  ut  vilket  föranledde  många  diskussioner  både  på 
arbetsplatsen och i hemmet. 

Nils Julin var som person stillsam och tillbakadragen men med en viss humor. 
Roland tyckte att hans begåvning inte riktigt kom till sin rätt, i varje fall inte i yrkes‐
livet. Han  nådde  dock  framgång  under  senare  delen  av  sitt  yrkesliv,  efter  50  års 
ålder, då han tillhörde förlagsledningen. Han fick också Patriotiska sällskapets guld‐
medalj.  Enligt  Roland  ”strävade  [han]  inte  uppåt,  han  sparkades  uppåt”.  Roland 
tyckte  emellertid  att  familjen  förde  ”en mycket  undanskymd  tillvaro  i  detta  Lut‐
hagen” (bd 1, 22/9 ‐06), vars invånare till stor del bestod av högre medelklass. ”Om 
pappa gjorde en klassresa så kom den för sent för mig i alla fall”, anser Roland (ib.) 
”Jag har alltid haft en osäker uppfattning om min sociala tillhörighet /…/ Mina lek‐
kamrater  och  ungdomsvänner  tillhörde  en  hårsmån  högre  social  krets  än  vad  jag 
gjorde” (ib.). 

Fadern  försökte  med  hjälp  av  diverse  mekaniska  leksaker  och  böcker  om 
motorer  i  julklappspaketen  få  Roland  att  intressera  sig  för  den  tekniska  världen. 
Antagligen hade han önskat att sonen hade valt reallinjen  framför  latinlinjen. Latin 
och grekiska hade i början av 1940‐talet börjat sjunka i status. 

Rolands mor hette  som ogift Elsa Pettersson  (f. 1904) och kom ursprungligen 
från  Balingsta  i Uppland  där  hennes  far  då  var mjölnare.  Fadern  hade  emellertid 
flyttat  till  Uppsala  och  fått  arbete  som  eldare  på  Uppsala  varmbadhus. Han  var 
övertygad  socialdemokrat,  hade  Hjalmar  Branting  på  väggen  i  sitt  hem  och  för 
honom var naturligtvis storstrejken 1909 en stor händelse. 

Elsa gick endast  fyra år  i  skolan. Roland minns att hon gärna  läste  sagor och 
berättelser högt  för honom när han var  liten. Genom  faderns arbete på Almquist & 
Wiksell fanns det mycket böcker i hemmet. 

”Den mest betydande personen i mitt tidiga liv vid sidan av mina föräldrar är 
min  farmor, Hanna  Julin,  f. Holmström  (1864)”,  skriver Roland  i  det  ovan  (s.  27) 
nämnda  brevet.  Farmodern  hade  alltid  en  ”positiv  inställning  till  det  akademiska 
Uppsala” och för henne var det självklart att Roland skulle ta studenten för att sedan 
kunna  läsa  vidare.  Roland  ansåg  vidare  att  hans  farmor  var  ”en  fängslande 
berättare” men förstod som ung inte fullt ut hennes begåvning och goda utförsgåvor. 
 
 
Lekkamrater och skolkamrater 
 
För Roland var det en vändpunkt och ett  lyft att  lämna Kungsängen och  flytta  till 
Luthagen där han som nämnts fick många nya kamrater. Håkan Rydéns syster Anna‐
Karin  lärde  Roland  att  läsa  innan  han  började  skolan.  Anders  Ekemark,  son  till 
Rolands historielärare i gymnasiet Harald Ekemark, Håkan Rydén, Olle Åsblom och 
Roland  inspirerade  varandra  till  att  läsa  böcker,  i  synnerhet  pojkböcker  och 
tjugofemöresdeckare. De läste Richmal Cromptons Bill‐böcker som de sedan spelade 
upp i form av rollspel. De startade också en detektivbyrå med tjugofemöresdeckarna 
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som mönster och förebild. Anders och Roland såg också cowboy‐filmer på söndags‐
matinéerna på Lilla Teatern och  lekte sedan Tom Mix och Ken Maynard. Dessutom 
gav Olle och Roland ut en tidning, Svensk idrott, som förstås handlade om idrott, med 
notiser  tagna  från  dagstidningar men  även  egenhändigt  skrivna  små  artiklar  från 
deras  egen  idrottsliga  verksamhet.  Roland  läste  också med  stort  intresse  Torsten 
Tegnérs Idrottsbladet. 

Under realskoletiden var Roland en ivrig och intresserad läsare av Mark Twains 
böcker om Tom Sawyers och Huckleberry Finn och Jules Vernes äventyrsböcker som 
En världsomsegling under havet, Tsarens kurir och  Jorden runt på åttio dagar. Han  läste 
också C. G. Grimbergs Svenska folkets underbara öden från pärm till pärm och Topelius 
Fältskärns berättelser. 

I  sjuttonårsåldern  började  så Rolands  intresse  för den  vuxna  skönlitteraturen 
genom en svensklärare på gymnasiet, Erik Bergfors, ”en klok man” (bd 1, 22/9 ‐06). 
Första  försöket var Genius  av Pär Lagerkvist  som Roland då  inte  alls  förstod men 
ändå  hade  han  fått  blodad  tand  och  skrev  så  småningom  ett  enskilt  arbete  om 
honom. Nästa bok, en lättsam diktsamling av Hjalmar Gullberg, Ensamstående bildad 
herre med illustrationer av Torvald Gahlin blev däremot en läsupplevelse för honom. 
Han utvecklades till en flitig bokläsare och läste bl.a. också Hjalmar Söderberg, Olle 
Hedberg och Hjalmar Bergman. 
 
 
Skolgång  
 
Roland gick  i Luthagsskolan,  två år  i småskola och  två år  i  folkskola. Därefter gick 
han  i  femårig  realskola  men  tog  inte  realen  utan  gick  över  från  45  till  fyraårig 
latinlinje. 

Rolands  lärare  i  folkskolan  hette  Rune  Rydén.  Politiskt  var  han  en  känd 
folkpartist  och  generalsekreterare  i  IOGT.  Han  var  reformpedagog  och  använde 
radikala undervisningsmetoder, framför allt i matematik, vilket bland annat innebar 
att klassen var nivågrupperad och fick arbeta självständigt. Han kunde däremot inte 
alltid  lägga band på  sig utan ”smockan hängde  löst”  ibland  som Roland uttryckte 
saken.  

Efter  fjärde klass  tenterade Roland  in  i den  femåriga  realskolan,  i matematik 
och modersmål. Roland kom in som den tredje bästa eleven det året, något som han 
anser delvis berodde på Rune Rydéns framsynta undervisning. Därmed var Roland 
tillåten  att  bära  realskolans  fina  skolmössa  som  han  var mycket  stolt  över.  Han 
trivdes mycket bra  i realskolan, var en riktig plugghäst och tyckte att det var roligt 
att läsa tysk grammatik. Som han uttryckte saken nästan sjuttio år senare kände han 
igen  sig  i Harry Martinsons  beskrivning  av  sin  skoltid då  han  var  kung  över  sje‐
ljuden. Roland var alltså en duktig elev och trygg i sina skolkunskaper. 
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Rune Rydéns son, Håkan, som hade varit Rolands  lekkamrat blev också hans skol‐
kamrat  i  realskolan.  (Håkan Rydén startade senare  tidningen Land. Han var pappa 
till Folke Rydén). I realskolan gick enbart pojkar.  

En av de lärare från realskolan som Roland särskilt minns var Erland Ehnmark, 
en mycket kompetent  lärare  i modersmål och tyska som höll ordning på pojkarna  i 
klassen, ibland även handgripligen. Sedermera blev han professor i religionshistoria 
vid Lunds universitet. Enligt Roland var många av hans lärare överkvalificerade för 
stadiet. 

Den  kände  folkbildaren  och  adjunkten  Carl  Cederblad  var  Rolands  lärare  i 
biologi i realskolan och även i gymnasiets första ring. Enligt Roland var han ganska 
”teatralisk  som  lärare”  och  ansåg  att  en  lärare  skulle  vara  ”arg  och  glad”.    Som 
folkbildare var han känd och  framträdde då och då  i radio, alltid utan manuskript. 
Han påstod att bildning  innebar ”vett och vetande, hut och hyfsning”. Politiskt var 
han  folkpartist men  folkbildningen hade överhöghet och han blev därför en av de 
drivande  inom ABF. Han  var  även medlem  i  redaktionskommittén  för Verdandis 
småskrifter. Han  belönades  för  sina  folkbildande  insatser med  en  hedersprofessur 
vid Uppsala universitet. Cederblad, gift med Edvard Griegs sondotter  Johanne, var 
också granne med Roland och hans familj i Luthagen. I den egenskapen kom han att 
betyda mer för Roland än som lärare. 

Roland  gick  gymnasiet  i  det  som  senare  kom  att  kallas Katedralskolan. Han 
valde  som  tidigare  nämnts  den  fyraåriga  latinlinjen  och  dess  halvklassiska  gren, 
vilket innebar att han inte läste grekiska men däremot matematik och biologi i första 
ring och  filosofi  i  tredje ring. De  två  första åren klarade Roland gymnasiestudierna 
”sisådär” enligt honom själv medan det tredje och fjärde året gick betydligt bättre. I 
gymnasiet  gick  även  flickor  och  Rolands  klass  präglades  av  dessa  flickor  varav 
många var döttrar till professorer, bland andra Sigrid Kahle, dotter till H. S. Nyberg, 
professor i orientaliska språk. 

Sigrid  Kahle,  eller  Sigrid Nyberg  som  hon  då  hette,  försökte  att  hålla  ihop 
klassen och klasskamraterna, bl. a. genom att bjuda hem dem. Roland kommer ihåg 
när Sigrids far, professor Nyberg, vid ett sådant tillfälle yttrade sig om den svenska 
nationalkaraktären:  ”Vi  svenskar  vi  sätter  arbetet  högt”.  Därefter  ”stirrade  [han] 
strängt på oss” (bd 1, 22/9 ‐06). Klasskamraterna satt då bokstavligen vid hans fötter, 
nämligen på golvet, eftersom stolarna inte räckte till för alla. 

Ibland var H. S. Nyberg närvarande på åhörardagar i klassen. Trots att skolan 
var  ett  s.k.  provårsläroverk  blev  språklärarna  trots  en  ofta  hög  kompetens  ibland 
nervösa av hans närvaro, förstod Roland. 

En av språklärarna som inte påverkades av professor Nybergs närvaro var tysk‐
läraren  Alexander  Falk,  en mycket  duktig  språkman  och  kunnig  i många  språk. 
Roland mindes  att han  introducerade Goethe på  ett  initierat  sätt. Vid klassens  30‐
jubileum deltog Falk vilket Roland uppskattade. 

Sigrid Kahle har berättat  om gymnasieklassen  i  Jag  valde mitt  liv  (2003)  och  i  
den  beskrivningen  ”slagit  huvet på  spiken”  (bd  1,  22/9  ‐06). Roland  och  Sigrid  är 
överens om att flickorna var de dominerande eleverna. ”Så småningom utkristallise‐
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rades ett kotteri av professorsdöttrar och borgerliga flickor som umgicks i varandras 
hem.  /‐  ‐  ‐/ Pojkarna var  sammansvetsade  från  realskolan och hade egna  intressen, 
framförallt  idrott”  (2003:58).  Så uttryckte  sig  Sigrid  om  tiden  i  första  ring  1942‐43. 
Roland  tillägger  till denna passus att han var med  i skollaget  i handboll vilket var 
betydelsefullt (telefonsamtal 25/5 ‐09). 

Rolands historielärare, Harald Ekemark, som  inte gjorde så stort väsen av sig, 
överraskade vid ett tillfälle Roland. Under en genomgång av fransk 1600‐talshistoria 
utbrast Ekemark  i sång och sjöng med dånande och vacker stämma ”På Richelieus 
tid…”. Klassen satt helt förstummad! 

Roland  funderade  aldrig  på  att  välja  grekiska  i  andra  ring  (1943‐44)  vilket 
däremot Sigrid gjorde:  
 

Vårterminen 1944  i andra ring stod klassen vid ett vägskäl. Vi skulle välja olika ämneslinjer  i 
tredje ring. Skulle  jag välja grekiska och ta den helklassiska linjen? Det ville nog pappa. I latin 
hade  vi  hunnit  till Caesar  och Livius. Tyvärr  hade  varken  latinläraren  Svennung  eller mina 
tidigare skolor förmedlat den sanna kärleken till antiken så som tidigt sker i engelska, tyska och 
franska  skolor. Det  krävdes  fyra  för  att  bilda  en  grekgrupp. Den  fjärde  var  Elsa. När  Elsas 
pappa till sist sade nej var vi bara tre kvar och det blev ingen grekiska. (2003:68) 

 
Latinlärare Svennung blev under deras gymnasietid utnämnd till professor. Då höll 
Sigrid ett tal för honom på latin, författat av H.S. Nyberg, minns Roland. Svennung 
svarade ”ex tempore” (bd 1, 22/9 ‐06). Roland var mycket imponerad. Det var första 
gången han hörde någon spontant tala latin! 

Sigrid  hade  verkligen  velat  tillägna  sig  ”en  solid  grund  i  klassiska  språk!” 
(2003:68). Roland var mer pragmatisk och nöjd med kunskaper i endast ett klassiskt 
språk. Han  tycker att han har haft god användning av  latinet som  lärare  i svenska 
vad gäller grammatik och ords innebörd och ursprung. 

I  tredje  ring  började  Roland  att  läsa  filosofi  för  docent  Gösta  Lindeskog.  I 
svenska fick klassen en ny svensklärare, Erik Bergfors, som grundlade Rolands djupa 
och livslånga intresse för skönlitteratur.  
 

Han  förändrade  hela  klassens  inställning  till  svenskämnet.  För  några  av  oss  blev  han 
gymnasietidens  stora  upplevelse.  En manodepressiv  sjukdom  hade  hållit  honom  borta  från 
tjänst  länge, men nu var han  frisk. Vi  fick en  lärare med den djupa  insikt  i  livets och psykets 
labyrinter, irrvägar och svårigheter som krävs för att förstå  litteratur. Vi är många som minns 
vår lärares dystra, hopsjunkna skepnad när den upplystes av hans plirande ljusblå blick i något 
inspirerat ögonblick. 
     En  stor  del  av  höstens  undervisning  ägnade  han  åt  Esaias  Tegnér.  Han  gav  oss  den 
personliga och psykologiska bakgrund som behövdes  för att  förstå den ende av våra skalder 
som kan  jämföras med Goethe. Plötsligt  förstod vi dikten Mjältsjukan. ”Då  steg  en mjältsjuk 
svartalf opp, och plötsligt/ bet sig den svarte vid mitt hjärta  fast.” Lika  inträngande var hans 
undervisning om komplicerade författare som Almkvist och Fröding. Samtidigt förmedlade han 
den europeiska litterära bakgrunden. Vi fick ett historiskt perspektiv”. (2003:71) 

 
Mjöbergs  litteraturhistoria  användes  i  modersmålet  och  som  bredvidläsningsbok 
läste Roland Hjalmar Alvings Svensk  litteraturhistoria  (1943)  som han på egen hand 
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valt att förkovra sig  i. I hans eget exemplar kan  jag finna understrukna partier som 
jag  anser vara  typiska  för honom. Roland  sätter personlighetens bildning  och den 
andliga  friheten  högt  vilket  kanske  inte  är  så  ovanligt  för  unga människor men 
fortfarande  är  frihets‐  och  bildningstanken  bärande  för  honom. Avsnittet  om  ny‐
klassicismen och Goethe och Schiller har många understrykningar, bl.a. denna om 
”ett nytt människoideal”, om ”hela personlighetens allsidiga daning eller bildning” 
(1943:270).  En  understrykning  i  avsnittet  om  Viktor  Rydberg  vittnar  om  Rolands 
känsla  för  frihet.  ”I  denna  riktning  (nykyrklig, min  anm.)  såg  Rydberg  en  farlig 
fiende  till det han  själv  satte högst  av  allt: den  andliga  friheten”  (1943:400). Och  i 
avsnittet  om  Snoilsky  finns  denna  understrykning:  ”Idéinnehållet  i  dessa  dikter 
(tankedikter, min  anm.),  både  frihetskravet  och  helhetskravet,  känna  vi  igen  från 
Ibsens diktning” (1943:397). 

Även  i  texten  om  Tegnér  som  faktiskt  inte  innehåller  så många  understryk‐
ningar trots (eller kanske tack vare) Bergfors men en viktig sådan finns. ”Vad Tegnér 
ogillade  hos  fosforisterna  var  deras  osjälvständiga  kolartro  på  den  i  hans  ögon 
obegripliga tyska metafysiken, dunklet och oredan  i deras poesi, deras elegiska och 
trånfulla hinsideslängta /…/ deras partitagande för de frihetsfientliga och reaktionära 
makterna  i Europas politiska  liv”  (1943:328). Troligtvis ställde sig både Roland och 
hans lärare bakom Tegnérs avståndstagande från fosforisterna. 

Att  Roland  från  gymnasieåren  genom  Bergfors  fick  och  behöll  en  gedigen 
förståelse  för Esaias Tegnér visade han vid ett av våra  litteraturcirkelmöten härom 
året. Vi hade läst Stewe Claessons När rönndruvan glöder, en dokumentär roman om 
Tegnér. Roland visade  i vår diskussion en djup  förståelse  för Tegnér, hans  tid och 
hans författarskap vilket förgyllde kvällen för oss andra, inte lika insiktsfulla.  

Den 6 maj 1946 tog Roland studenten. I den s.k. muntan kom han upp i ämnena 
tyska, latin, modersmål och filosofi. Roland minns att han klarade sig utomordentligt 
väl  i det muntliga  förhöret  i modersmålet,  rent  av  lysande, medan  filosofiförhöret 
gick katastrofalt dåligt. 

Sammanhållningen  i  klassen  fortsatte  att  vara  god  även  efter  mogenhets‐
examen. Den 15  juni 2006 träffades flera av de forna klasskamraterna och firade 60‐
årsjubileum. 
 
 
Militärtjänst 
 
Militärtjänsten  försökte Roland  att  slippa  ifrån vilket många  av hans vänner hade 
lyckats med. Han åberopade en ”knöl på foten” (bd 1, 22/9 ‐06) men det hjälpte inte. 
Efter  fullgjord  värnplikt  blev  han  1948  uttagen  till  officersutbildning  och  gick  sex 
månader på Karlberg, blev värnpliktig officer och  titulerades  fänrik. ”Jag måtte ha 
varit väldigt anpasslig”  (ib.),  som han uttryckte  saken. Han var enligt honom  själv 
dock  inte någon framstående kadett men  lärde sig hur man handskas med folk och 
hur man lär ut vissa saker. ”Visa, instruera, öva! Det var dom pedagogiska knepen i 
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det militära” (ib.). En av Rolands  lärare på Karlberg var kapten Reuterswärd. Hans 
område var sprängtjänst och han var en oerhört duktig pedagog. ”Man ska inte för‐
akta den militära pedagogiken även om den var i svartaste laget i vissa avseenden” 
(ib.). Däremot var det ”stiltje vad gäller läsning” som Roland uttryckte saken vid ett 
av våra samtal. 

Att  stå  inför  en  trupp  var  enligt  Roland  inte  så  olikt  det  som  senare 
uppenbarade  sig  i klassrummet. Roland höll  en gång på kadettskolan  ett  föredrag 
om militärpsykologi bl.a. om panik och ryktesspridning inför ca 20 jämnåriga, en av 
dem Valfrid Paulson. Då var Roland nervös eftersom han  inte riktigt  tyckte att det 
var hans kunskapsområde. 

På  Jägarskolans plutonchefsutbildning  i Kiruna  ledde Roland senare en kurs  i 
militärpsykologi. 
 
 

Universitetsåren 
 
1949  började  Roland  sina  studier  vid  Uppsala  universitet. Hans  första  ämne  var 
nordiska språk, med en tvåbetygsuppsats i metrik, och därefter läste han historia, där 
han skrev en  trebetygsuppsats,  litteraturhistoria med poetik med en  tvåbetygsupp‐
sats om Kellgrens Våra villor, samt statskunskap och pedagogik. 

När Roland  som  första ämne började  läsa nordiska  språk och mötte  sina nya 
studiekamrater, ”då kändes det  lite konstigt att komma  in  i det där gänget”  (bd 2, 
22/9 ‐06). ”Vi skulle visa våra studentbetyg kommer jag ihåg under första lektionen. 
Där  fanns då Lasse Furuland, Thure  Stenström, Gunnar Hansson, Torgny Neveus 
och  Folke  Isaksson  som  (…)  redan  höll  på med  sin  första  diktsamling”  (ib.). Det 
kändes  inte  lätt  för  Roland  att  närma  sig  detta  illustra  sällskap  där  flera  var A‐
studenter. ”Man hukade när man kom in där. Där spelade jag en väldigt blygsam roll 
i mötet med nordiska språk kan jag säga. Det var kurser varenda dag där då” (ib.). Så 
småningom kände sig Roland något säkrare. ”Man  lärde känna det där gänget rätt 
bra men det gjorde ju inte saken bättre” (ib.). 

Det ämne som Roland satte främst var dock historia. På historiska institutionen 
i Uppsala  fanns  två professorer  som på den  tiden undervisade nybörjarna, Erland 
Hjärne  (f. 1887, prof.  i Uppsala 1930‐52) och Erik Lönnroth  (f. 1910, prof.  i Uppsala 
1942‐53,  därefter Göteborg). Ytterligare  en  professor,  Jerker Rosén  (f.  1909,  prof.  i 
Uppsala 1953‐54, därefter Lund), undervisade på institutionen. 

Studenterna delades in i två grupper, den ena gruppen med studentbetyg litet a 
eller  stort A  i  latin,  den  andra med  betyg  under  litet  a. Hjärne  tog  hand  om  de 
studenter som hade de högsta betygen och Lönnroth de övriga. Roland hamnade  i 
Hjärnes  grupp.  Enligt  Roland  hade  han  ”…  sina  sidor  (…)  var  snäll men  något 
blockerad, insnöad på sitt ämne …” (bd 2, 22/9 ‐06).  I Hjärnes grupp fick studenterna 
studera medeltida texter på latin och franska. Inför tentamen fick Roland en text på 
franska, nämligen Pierre Champions Louis XI på  cirka  tusen  sidor  ”Jag höll på  att 
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stupa på kuppen alltså”  (ib.). Av  sina  studiekamrater  fick Roland veta att Hjärnes 
tentamensfrågor  fanns att köpa på Hälsinge Nation. Roland  tog  inte  till  sig denna 
information utan  satt på egen hand och kämpade med den  franska  texten. Roland 
tenterade också för Erik Lönnroth och ”det gick jättebra” (ib.). ”Sedan blev det Jerker 
Rosén och det gick också bra. Han kom faktiskt ihåg mig när han kom som censor till 
Härnösand” (ib.). 

Roland  skrev  en  trebetygsuppsats  i  historia,  ”Sverige  och  sanktionerna mot 
Italien” och ”det gick inget vidare” (bd 2, 22/9 ‐06). ”Så jag tror inte Lönnroth direkt 
tyckte att jag var någon större historisk begåvning” (ib.). En anledning till att Roland 
inte presterade riktigt i nivå med vad han hade kunnat berodde på att han tänkte på 
annat, eftersom han skulle gifta sig. ”Då brann det i knutarna” (ib.) och Roland måste 
avsluta studierna ”fortare än kvickt” (ib.). 

Höstterminen  1953  läste Roland  statskunskap  för Carl Arne Hessler  (f.  1907, 
prof.  i Uppsala 1947) och kursen  i pedagogik  för den koleriske  Jan Agrell  (f. 1918, 
docent i pedagogik i Uppsala 1950) som presenterade sig som ”leptosom” (bd 2, 22/9 
‐06).  Roland  berättar  en  belysande  historia  om  Agrell  som  inträffade  då  Roland 
skulle  hämta  sin  pedagogikskrivning  i  den  institutionsbyggnad  där  historia  låg  i 
bottenplanet  och  pedagogik  högst  upp  i  huset. Agrell  var  rasande  och  skrek  från 
trappkrönet och beskärmade sig över studenters ”nonchalans” och dåliga kunskaper 
i svenska språket. Tentamensresultaten var ren ”smörja” och alltihop var ”skandal”. 
Han  avslutade  sin  litania med  att  slänga  en mängd underkända  skrivningar utför 
trappan, bl. a. Rolands (ib.). Roland lämnade då denna kortare kurs i pedagogik och 
bestämde sig för att i stället läsa ett betyg i pedagogik för Wilhelm Sjöstrand (f 1909, 
prof.  i Uppsala  1949). Han  hade  just  utkommit med  en  bok Neuros  och  pedagogisk 
prognos som Roland hade läst innan han gick upp i den muntliga tentamen. Roland 
frågade då Sjöstrand om en del passager  i boken  som han  inte  förstod. Professorn 
svarade  smickrad med  en  kvarts  föreläsning  och  Roland  sa  inte  så mycket mer. 
Sjöstrand var dock mycket nöjd och Roland fick ”helt oförtjänt” spets (ib.). 

Det sista ämnet som Roland läste var litteraturhistoria med poetik och han lade 
inte ner så mycket tid på detta ämne som han skulle ha önskat. ”Det var ett njutbart 
ämne” som  innebar att man kunde ”ligga på ryggen och  läsa skönlitteratur”  (bd 2, 
22/9  ‐06). Han hade verkligen velat  satsa på ämnet men ”…  litteraturhistorien den 
slarvades  över  det  hade  jag  inte  tänkt”  (ib.).   Han  tenterade  för Victor  Svanberg. 
Anledningen  till de  forcerade studierna var att Roland hade gift sig och att kassan 
därmed var skral. 

Roland var aktiv i Upplands nation som tredje kurator, vilket bl. a. innebar ett 
biblioteksansvar, under den  tid då professor Erik Lönnroth var  inspektor. Nations‐
livet var mycket betydelsefullt och innebar både stor frihet och visst ansvar. Det var 
påverkat  av  det  anglosaxiska  nationssystemets  fostrande  drag.  Nöjeslivet  var 
naturligtvis den viktigaste verksamheten. 

Roland spelade tennis en gång i veckan med en grupp kända professorer, Sten 
Lindroth, Torgny Säve‐Söderberg, Konrad Marc‐Wogau och Bertil Almgren. Roland 
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var de ende som  inte var professor. Tennisgänget hann förutom sitt spelande också 
med intressanta diskussioner. 

Sitt s.k. provår vilket  i praktiken  innebar en enda termin gick han  i Östersund 
1958. Roland uppfattade utbildningen  som ganska  traditionell,  inte  så uppdaterad 
som han hade önskat. Han trodde att han skulle få lära sig mer om den ”nya skolan” 
men så skedde  inte utan kollegiet var ganska ”insnöat” även om det  fanns ”en och 
annan stjärnpedagog” (bd 2, 22/9 ‐06). 
 
 
Rolands yrkesliv 
 
Detta  kapitel  innehåller  avsnitten  om  läroverket  i  Kiruna  och  Härnösands 
gymnasium. 
 
 
Läroverket i Kiruna 
 
Roland gifte sig, bodde tillsammans med sin hustru Greta i Stabby, utanför Uppsala, 
en kort period men fick ett lån på 3000:‐  för att flytta till Kiruna vilket han och hans 
hustru gjorde. I Kiruna lockade fin bostad och generösa årliga stipendier. 

Sitt yrkesliv började Roland således som adjunkt i modersmålet och historia på 
Kiruna högre allmänna  läroverk 1954 där han stannade  i åtta år och så småningom 
kom att  tituleras  lektor. De  första åren  i Kiruna anser Roland vara hans ”bästa  tid 
som  lärare”  (bd 2, 22/9  ‐06). För Roland var det en vändpunkt att börja som  lärare 
”på  fullt  allvar”  vilket  han  uppfattade  som  ”spännande”(ib.).  Han  trivdes  och 
”Kirunatiden det var  en väldigt  lyckosam historia”  (ib.). Kollegerna var  emellertid 
ganska  traditionsbundna. Även de många vidareutbildade  folkskollärarna som  fick 
tjänst  på  realskolan  anpassade  sig  och  blev  ungefär  lika  konservativa  som  ad‐
junkterna. 

Till att börja med var Roland full av nya idéer men kom av sig, påverkades av 
sina kolleger och började mer och mer likna sina ”egna gamla lärare” (bd 2, 22/9 ‐06). 
Men han kom ändå att utveckla sin ”egen stil som lärare” (ib.). ”Det låter som skryt”, 
berättade Roland men han uppfattade  sig  som  en  ”framgångsrik  lärare”. Eleverna 
uppskattade  alltså  Rolands  undervisning  och  han  trivdes  med  undervisningen  i 
synnerhet i realskolan. Den gamla realskolan var ”en anomali i samhället” men som 
”pedagogisk konstruktion var den  ju  fullständigt  idealisk” beroende på homogena 
grupper,  förmedling av kunskaper och ordning.   Roland är medveten om att kun‐
skapsförmedling  är  lågt  värderad  i  den  nya  skolans  värld men  anser  ändå  att  en 
skola är till för ”förmedling av kunskap” (ib.). 
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Min litteraturundervisning i realskolan lämnade nog som jag ser det mycket övrigt att önska. Andra 
moment i svenskämnet trängde på. Bristen på lämpliga antologier och klassuppsättningar av litteratur 
var till en början ett svårt hinder, och undervisningen blev föga bättre än den jag drabbats av. Dock 
satsade  jag på  en  läsecirkel, därtill  inspirerad  av  en  artikel  i MLFÅ,  i några  av de  lägre klasserna. 
Resultatet  var  inte  helt  nedslående  så  vitt  jag minns.  I  de  högre  realskoleklasserna  blev  det mer 
traditionell  litteratur  som  Lagerlöfs  Herr  Arnes  penningar  och  En  herrgårdssägen,  Strindbergs 
Hemsöborna, Bergmans Flickan  i  frack m.fl.  (de  flesta utgivna  i Serien Skönlitteratur  i  skolan). En 
viktig antologi var Körners Barn och ungdom. Metodiskt inga konstigheter. Upplevelseläsning i form 
av högläsning (mest av mig), tyst  läsning. Poesi och prosa blandades. Referat och samtal  i klass och 
individuellt.  Stor  återhållsamhet  med  redovisningar  av  litteraturen.  (RL:s  text  ”Min  egen 
undervisning” 2008‐2009) 
 
Av citatet att döma var Roland en reflekterande lärare som var ganska medveten om 
sin metodik. Detta  stämmer  också  väl  överens med min  uppfattning  om  honom. 
Ibland kan jag tycka att han är alltför sträng mot sig själv i sin lärarroll. 

Roland  hade  lyrikaftnar  hemma  i  bostaden  för  intresserade  elever. Detta  var 
frivilligt men de  flesta  elever kom  ändå. Roland hade vid  ett  sådant  tillfälle  ca  10 
elever  som  var  en  behändig  grupp.  Han  använde  vid  dessa  tillfällen  den 
diskussionsmetod som Tideström beskrev i lyrikantologin Lyrik från vår egen tid och 
diskussionerna blev livliga och ganska ostrukturerade. Lyrikmetoden kände Roland 
väl  till eftersom han under sin studenttid hade deltagit  i professor Tideströms pro‐
seminarier där man utgick  från ganska strukturerade diskussionsuppgifter. Roland 
har bara använt metoden i sin intresserade lyrikgrupp, inte i helklass. Däremot anser 
han  att  lyrikurvalet  var  utmärkt  och  som  lärare  kunde  han  på  så  sätt  använda 
antologin. 

Roland kom att trivas som lärare även i gymnasiet. 1957 gick hans första klass 
upp  i  studentexamen. Dessa  elever gjorde verkligen  en klassresa,  eftersom de ”till 
mycket stor del [var] gruvarbetarbarn” (bd 2, 22/9 ‐06). De var mycket begåvade och 
det gick bra för dem i livet. Denna klass har Roland träffat av och till, senast 2005, i 
Kramfors. Då kom de att tala just om sina klassresor. 

I  sin  undervisning  väljer  Roland många  svenska  författare,  gärna  från  1900‐
talet. Hans val av litteratur stämmer ganska bra överens med beskrivningarna i Lars 
Brinks avhandling (se ovan s. 21 f.f.).  
 
Gymnasieundervisningen minns jag något bättre. Grunden var till en början i det ”gamla” gymnasiet 
den klassiska svenska litteraturen, som behandlades på traditionellt vis, detta på gymnasierna i såväl 
Kiruna som Härnösand. Inspirerad av ett föredrag av Rolf Hillman lade jag alltmer tyngd på svensk 
1900‐talslitteratur. Hjalmar  Bergman, Hedberg,  Söderberg,  Lagerkvist,  en  del  av  tiotalisterna  och 
arbetarförfattarna lästes i utdrag och i en del fall i sin helhet. Vad lyriken beträffar använde jag mig av 
Tideströms Lyrik från vår egen tid. Jag ordnade bl.a. lyrikaftnar i mitt hem (se ovan, min anm.). Av 
norsk och dansk litteratur lästes en del antologitexter och i några klasser Ibsens Vildanden. Utländsk 
modern litteratur lästes sparsamt, men några intresserade och avancerade elever läste och presenterade 
Dostojevski,  Hemingway,  Kafka  och  Hesse  bl.a.  Att  litteraturen  förekom  som  ämne  i  uppsats‐
skrivningar var självklart. (RL:s text ”Min egen undervisning”, 2008‐2009) 
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1958 gick Roland som ovan nämnts sitt provår i Östersund. Provåret startade med en 
introduktionskurs  på  ett  par  veckor  i  Stockholm.  Kursen  innehöll  både  teori  och 
metodik.  Roland  kände  det  som  ”hjärntvätt  nästan”  (bd  2,  22/9  ‐06).  I  efterhand 
uppfattade han denna undervisning om  läraryrket, dessa  teorier om  skolan, denna 
”poesidel”  som ”den  svenska  skolans  elände det här alltså  skillnaden mellan  teori 
och praktik”  (ib.). Det  fordras enligt Roland balans, gärna nya  idéer men med ”en 
viss måtta” så att det inte blir en ”kunskapsreducering” (ib.). ”Man får inte kasta ut 
kunskaperna med badvattnet” (ib.). 

Under provåret fick Roland lära sig nästan allt om undervisning på egen hand 
och tyckte inte att det var särskilt upplyftande ”att gå och lyssna på dåliga lektioner” 
(bd  2,  22/9  ‐06). Däremot var  alla  snälla och gav bra betyg  även om kritiken vara 
”väldigt  lite  konstruktiv”  (ib.). En  av handledarna,  en  ”dialektforskare”  vid namn 
Johan Aldberg, var dessbättre ”en stor tillgång” (ib.). 

Roland  fick  också  auskultera  på  förberedelser  inför  det muntliga  förhöret  i 
studentexamen. En kvinnlig elev, som skulle gå upp i historia, fick en fråga som hon 
inte kunde besvara. Läraren var då tyst under en hel kvart och inte heller eleven sa 
någonting. Roland tyckte att det hela var mycket obehagligt men kunde naturligtvis 
inte  ingripa.  Efteråt  sa  läraren  att  han  ville  dokumentera  elevens  okunnighet  i 
historia inför slutbetyget på detta sätt. 

”Det  tråkiga var att  jag blev en sämre  lärare efter provåret på något sätt” och 
kollegiet i Kiruna framstod som jämförelsevis ”framstegsvänligt” (bd 2, 2/9 ‐06). ”Jag 
tacklade  av  lite  grann  jag  tyckte  inte  att det  var  så  roligt  längre”  (ib.).    Samtidigt 
började han reflektera mer och lät eleverna skriva ner synpunkter på undervisningen 
vilket eleverna tyckte var positivt. Roland tror att de uppfattade honom som en de‐
mokratisk och rättvis  lärare. Dock har Rolands  fasta yrkesgrund  inte varit provåret 
med dess auskultationer utan  istället hans ”egna erfarenheter av den äldre skolan” 
som han anser givit honom ”positiva erfarenheter” (ib.). 

Roland  hade  som  lärare  tagit  fasta  på  det  bästa  i  läroverkstraditionen  vilket 
både hans texter och våra samtal vittnar om. Dessutom vet jag detta eftersom jag som 
skolledare på Härnösands gymnasium gjorde lektionsbesök hos honom. 

1961  var  Roland  utbyteslärare  under  tre  veckor  på  en  privatskola  (ägd  av 
Teodore Lund)  i Silkeborg på Jylland,  i Föreningen Nordens regi. Han  informerade 
om det svenska samhället, svenskt språk och svensk  litteratur. Efter ett par dagars 
vistelse  där,  vande  sig  hans  svenska  öron  vid  de  danska  stötarna  och  assimi‐
lationerna och han  förstod vad som sades. Denna resa var  för Roland en  intressant 
och lärorik upplevelse. 

Roland och Greta hade en del släktingar  i Norrbotten och de deltog  i Kirunas 
föreningsliv. Roland blev medlem  i Lion’s och Odd Fellow. Roland  tyckte att detta 
”umgängesliv  var  väl  livligt  ibland”  (bd  2,  22/9  ‐06). De  hade  ingen  kontakt med 
arbetarklassen utan umgicks ”uteslutande” med den övre medelklassen i Kiruna som 
”gruvingenjörer  och  officerare”  bl.  a.  beroende  på  att  Greta  då  var  aktiv  inom 
högern,  ”…  hon  startade  Medborgarskolan  däruppe…”  (ib.).  En  av  deras  bästa 
vänner, kommunalrådet Gunnar Pettersson, var dock socialdemokrat. I Kiruna tala‐
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des  det  om  politik  på  ett  skämtsamt  sätt. Alla  visste  att  socialdemokraterna  hade 
makten så det var inte något att orda om. Gretas högerintresse blev nästan betraktat 
som ”ett skämt” (ib.). 

I  Kiruna  fanns  en  historisk  förening  där  Roland  givetvis  var medlem. Han 
berättade (samtal 1/11 ‐06) att professor Sten Carlsson var inbjuden som föreläsare i 
juni 1961. Efter föreläsningen ville professorn se midnattssolen och han, Roland och 
några  kolleger  begav  sig  till  Luossavaara  för  detta  ändamål.  Knopparna  på 
vegetationen slog ut så att det hördes, midnattssolen var magnifik. De hade med sig 
en butelj whisky. Med ett glas whisky i sin hand utbrast Sten Carlsson: ”Nu lägger vi 
bort titlarna!” 

Något som Roland inte kunde tänka sig var att bli rektor vilket en del av de so‐
cialdemokratiska skolpolitikerna i Kiruna ville. Dessutom började umgängeslivet och 
klimatet  att kännas krävande. Slutligen greps Roland  även  som  lärare  av  ”tvivel”, 
”den vanliga ambivalensen” infann sig och han ”funderade allvarligt” på att söka sig 
till en annan stad med en skola med mer ”pedagogiskt go”, en tanke var Kalmar (bd 
2 22/9 ‐06). Men det blev Härnösand eftersom Greta ville var kvar i Norrland. 
 
 
Härnösands gymnasium 
 
1962 fick så Roland tjänst i Härnösand där han verkade hela sitt resterande yrkesliv. 
Härnösand  fann  han  vara  ”ännu  mer  traditionsrikt  än  i  Uppsala  åtminstone  på 
skolsidan. Alltså Härnösands gymnasium tror jag har tyngre traditioner att släpa på 
än Uppsala läroverk faktiskt” (bd 2, 22/9 ‐06). En och annan lektor som hade funnit 
sig  till  rätta med  traditionerna  och deras bevarande, kunde  i omorganisationernas 
skolliv bli cynisk. Lektor Hammarström betraktade vid ett  tillfälle ute  i en korridor 
de  efter  rast  instormande  eleverna  och  utbrast:  ”Här  kommer  lymmeltåget”  (ib.). 
Dessa gymnasister kunde enligt Roland dock känna ”sig väldigt tyngda av att gå till 
den här fina gamla skolan”, Norrlands äldsta gymnasium (ib.).  Studentfesterna där 
även föräldrarna deltog var, berättade Roland, väldigt traditionella, utan någon mot‐
svarighet i Kiruna eller ens i Uppsala. 

Med anledning av det  traditionstyngda Härnösand berättade Roland att hans 
nya kolleger ansåg det vara  lämpligt att han och Greta gick på visit  till dåvarande 
rektor Gladh, med blommor för att presentera sig vilket de plikttroget gjorde. 

I  föreningslivet  introducerades han  av nya kollegan Kjell Arnå och blev  som 
Kjell medlem i Lion’s även om han först var tveksam till detta. Han hade varit med i 
Lion’s  i Kiruna också och där hade  föreningslivet kommit att  ta alltför mycket  tid. 
Härnösand ”är  ju  föreningarnas  stad”  så det var  inte  lätt att komma undan  (bd 2, 
22/9 ‐06). Han invaldes i SHT, instiftat på 1840‐talet, där han fortfarande är medlem 
vilket han tycker är värdefullt. ”Den väcker till  liv gamla Uppsalalivet  lite grann så 
där och det finns många trevliga människor där” (ib.) och ”påminner mig om tiden i 
Iuvenalorden”  (telefonsamtal 25/9  ‐09). Logen har hela mellersta Norrland  som  sin 
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region  såsom  Umeå,  Östersund  och  Sundsvall.  Så  småningom  lämnade  Roland 
Lion’s och gick i stället med i Amnesty ”som jag tyckte var mer angeläget” (ib.). Han 
har  också  varit medlem  i Golfklubben  i  ca  20  år  och  varit  dess  sekreterare. Den 
idrottsliga verksamheten har  för Rolands del varit golfspel och även  i mindre grad 
tennis. Under några år var han ordförande  i Humanistiska klubben. Roland  tycker 
att han på det här sättet har deltagit i samhällslivet men föreningslivet har väldigt lite 
att göra med lärargärningen. 

De nya  lärarhögskolorna hade  införts  i mitten på 1960‐talet. Redan  innan det 
nya gymnasiet  infördes  i Härnösand var  flera av  lärarna, bl. a. Roland, utsedda att 
vara handledare  för de nya  lärarkandidaterna. Detta  innebar en del utbildning via 
kurser  i  Stockholm  och Uppsala. Det var  ändå  inte helt  lätt  eftersom  alla  inte var 
”införstådda med det  nya  gymnasiet”  (bd  2,  22/9  ‐06). Roland  tyckte  att  han  som 
handledare tvingades att predika ”pedagogikens eviga sanningar” för kandidaterna 
utan att riktigt själv inse konsekvenserna av den nya läroplanen (ib.). 

Studentexamen avskaffades och det var en ”mycket stor sak” som givetvis inne‐
bar  stora  förändringar  för  gymnasiet,  en  ”standardsänkning”  enligt Roland  (bd  2, 
22/9 ‐06). ”Hela sista läsåret bara rinner ut i ingenting praktiskt taget alltså det känns 
lite tomt” (ib.). Studentexamen hade inneburit ”en väldig slutknorr på skollivet” och 
firats med ”dunder och brak” (ib.). Det blev inte lika roligt att fira ”studiernas slut” 
utan ”den extra ansträngningen  inför studentexamen”, påpekade Roland  (ib.). ”Det 
där blev nog en chock just här i Härnösand mer här än på andra håll” (ib.). 

I och med det nya gymnasiets  införande  flyttades gymnasielärarna  från Här‐
nösands högre allmänna läroverk till det gamla Tekniska gymnasiet. Det blev ”först 
en  chock”  för  Roland  (bd  2,  22/9  ‐06).    Han  fick  nya  kolleger,  många  av  dem 
civilingenjörer, ”dom hade  ju  tämligen hög svansföring”  (ib.). Roland  tyckte  till att 
börja med  ”att  dom  var  inte  riktigt  lärare”  (ib.).  I  det  avseendet  ändrade  han  sig 
eftersom han ganska snart  insåg att många av dem var duktiga  lärare, ”det var en 
fullständig  felsyn  från min sida”  (ib.) Gymnasieskolan kom på 1970‐talet att döpas 
om till Ångströmsskolan som av en del ansågs vara ett ”tekniskt och torftigt” namn 
på en anrik skola. Kristinaskolan var ett tidigt förslag men det var redan upptaget av 
en annan skola. 
 
Från 1967‐68, då jag helt övergick till att undervisa på det nya gymnasiet blev situationen förändrad. 
Större delen av min undervisning kom till en början att ligga på samhällskunskap och historia, där jag 
var  huvudlärare.  Svenskämnet  tillfördes  en mängd  nytt  stoff:  filmkunskap,  argumentationsanalys, 
sakprosa och nya grepp i skriftlig framställning bl.a. Litteraturstudiet fick en delvis annan utformning 
på de teoretiska linjerna. Den klassiska svensk kanon fick en blygsammare plats och litteraturstudiet 
integrerades i den övriga svenskundervisningen på ett nytt sätt och även med andra ämnen, särskilt 
historia för min del. Valet av litteratur blev friare. På lägre stadier kompletterades de äldre texterna av 
nyare svensk litteratur och framför allt av betydande verk från antiken till våra dagar (i utdrag mest) 
ur världslitteraturen.  Den mest använda antologin var Dikt och tanke (Tideström‐Tarschys). Det bör 
betonas dock att vi flitigt växlade både antologier och läroböcker under åren. Gruppstudier av längre 
verk förekom nu flitigare (Steinbeck, Salinger, Camus, Hemingway, Golding m.fl.). C.G. Petterssons 
Litteraturläsning utnyttjade jag i viss utsträckning. (RL:s text ”Min egen undervisning” 2008‐2009)  
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Här pekar Roland på klassisk svensk kanon och hur den  förändrades och vidgades 
mot åtminstone Västerlandets  litteratur.   De nämnda engelskspråkiga  författarna är 
också de som gymnasieeleverna då kunde intressera sig för. 
 
I  den  ideologiska  förvirring  svenskämnet  befann  sig  i  på  80‐talet  (och  kanske  ännu  befinner  sig  i) 
lutade  jag  åt  en  kulturkonservativ  syn  vad  gäller  de  teoretiska  linjerna.  Litteraturundervisningen 
borde bidra till att bevara det s.k. kulturarvet (det ”förhatliga” kallat). Det utesluter inte en vidare och 
generösare litteratursyn än i det gamla gymnasiet. Mycken kvalificerad och inspirerande fortbildning 
(kurser av bl.a. Stenkvist, Wåhlin, Julén, Mählkvist m.fl.) har gett incitament till många nya grepp. 
På  de  yrkesförberedande  linjerna  (i  mitt  fall  fordons‐  och  verkstadstekniska,  distribution,  sjöfart, 
handel och kontor m.m. om jag inte minns fel) visade det sig inte ovänt[a]t och på olika sätt vara en 
svår och näst intill omöjlig uppgift att väcka ”intresse för bildande läsning” och nån sorts kulturarv. 
De didaktiska frågorna om vad och varför var minst sagt överhängande. Färdighetsmomenten kom av 
naturliga skäl i förgrunden. För att anknyta till elevernas egen läsning tog vi (jag) vid flera tillfällen 
upp  och  diskuterade  kiosklitteratur  av  skilda  slag,  även  s.k.  ”tantsnusk”.  (RJ:s  text  ”Min  egen 
undervisning”, 2008‐2009)  
 
Jag tror att hans syn på litteratur som en del av svenskan som bildningsämne innebar 
att han blev besviken på den ideologi och den kunskapssyn som det nya gymnasiet 
speglade.  I detta  sammanhang uppfattar han  sig  alltså  som kulturkonservativ, väl 
medveten om att ordet ibland används nedsättande. 

”Studiet  inriktas  på  diktverk  som  ingått  i  det  västerländska  kulturarvet  och 
hållit dess  tradition  levande”  står det  i  studieplanen  till  examensämnet Litteratur‐
historia med poetik som Roland läste 1966. Men är verkligen den lärare som vill hålla 
den västerländska litteraturtraditionen levande att beteckna som kulturkonservativ i 
negativ bemärkelse? Han kanske i stället är insiktsfull och mån om sina elever. I ett 
samtal (1/10 ‐08) med Ingegerd och mig menade han att den äldre (kanon)litteraturen 
faktiskt är ett ”gemensamt kulturarv”. Han sa att han var påverkad av och mycket 
noggrant hade läst Kulturarvet det  förargelseväckande. Tankar kring  litteraturen  i skolan, 
Svensklärarföreningens  årsskrift  1984. Men  han påpekade  också  vid detta  tillfälle  att 
han ser litteraturen ur ett samhälleligt och historiskt perspektiv. Redan i ett tidigare 
samtal (16/4 ‐08) hade han framhållit att samhället var det viktigaste för lärare. 

Jag har lånat denna skrift av Roland och ser av hans under‐ och förstrykningar 
att han läst den just så noggrant som han sagt. Ett av de partier som han har strukit 
för är hämtat ur en artikel ”Calle Scheven, Fritjof och jag – Befriare eller förtryckare?” 
av metodikläraren  i  svenska, Sven‐Gustaf Edqvist. Edqvist  framhåller där att äldre 
litteratur är viktigare i vår tid än förr: 
 

Tradition klassiker, kulturarv – det är fråga om historia och erfarenheter av mänskligt  liv och 
samhällens öden under andra tider än våra. Jag ser läsningen av äldre litteratur i svenska som 
viktigare nu än förr, för att minska de skador som drabbar eleverna på grund av historieämnets 
elände och  förfall. Den  svensklärare  som  tar  itu med  äldre  texter,  i varje  fall  äldre  än några 
decennier,  får dock  räkna med  att den  historiska  bakgrunden  är  tämligen  okänd  för många 
elever. Men  det  brukar  vara  en  tacksam  uppgift  att  berätta  om  och  på  andra  sätt  försöka 
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levandegöra  det  förgångna  –  eleverna  är  verkligen  tacksamma  för  den  hjälpen  in  i  texten, 
närmare författaren. (1984:35) 

 
Jag  förstår  varför  Roland  strukit  för  detta  stycke.  Som  jag  känner  honom  i  hans 
lärargärning  ställer  han  sig  bakom  varje  ord.  Ett  annat  tänkvärt  stycke  som  han 
strukit under är hämtat ur en artikel av Lars Lönnroth ”Kulturarvet som  ’kulturellt 
kapital’” som avslutas med Lönnroths tolkning av Pierre Bourdieus tankar: ”Kultur 
ger makt. Och kommer alltid att göra det, hur mycket vi än  försöker avskaffa det 
gamla bildningssnobberiet” (1984:50). 

För Roland som svensklärare blev boken Vad myran ser… En svensklärares credo 
av Ingemar Moberg (1989) en bekräftelse. Han var dessutom personligen bekant med 
författaren och hade  fått boken av honom.  I denna bok behandlades övergripande 
områden som ”Kulturarvet – ett dilemma” och ”Den utopiska helheten” och ämnes‐
didaktiska  som  ”Alla  kan  arbeta  praktiskt  med  dikt”.  Någon  av  hans  under‐
strykningar i boken vittnar om en viss oro: ”Språket och litteraturen har blivit hobby‐
verksamhet”  (1989:118). Givetvis ville Roland absolut  inte se sitt ämne som hobby‐
förmedlande. I kanten till ett förstruket stycke har han skrivit ”Riktigt men svårt”: 
 

Här har vi en ansvarsfull uppgift. Det gäller att  inte enbart pricka av det  litterära verket  i en 
kursplan  och  sedan  lämna  det  åt  sitt  öde,  utan  hela  tiden  aktualisera  det  och  utforska dess 
utvecklingsmöjligheter  i  läsarnas medvetanden  och  jämföra med  andra  verk.  Den  fortsatta 
utvecklingen har vi kanske inte så stora möjligheter att påverka ens om vi vill, men det känns 
rikt och samtidigt lärorikt att vara närvarande under själva inläsningen. (1989:120) 

 
På den  andra  sidan  av  stycket har Roland  antecknat de  författare  som  han  skulle 
kunna aktualisera för eleverna, nämligen Dostojevskij, Whitman, Poe och Baudelaire. 
Just det här förstrukna stycket anser jag vittnar om Rolands credo som svensklärare. 

En annan understrykning i boken med ett ditskrivet Obs i kanten tyder på ett av 
de  förhållningssätt  till  litteratur  som Bengt‐Göran Martinsson  lyfter  fram  i  sin  av‐
handling,  nämligen  det  psykologisk‐symboliska  (se  ovan  s.  17)  vilket  i  hög  grad 
passar  in på Roland.    ”Att  litteratur handlar  om  livet  självt,  tror  jag  är  viktigt  att 
framhålla  för  läsare  som menar  att den  spännande  handlingen  är  nog  i  sig  själv” 
(1989:121). 

Roland  var  intresserad  av  att  i  litteraturundervisningen  illustrera med  bilder 
och  i  förekommande  fall musik. På gymnasiet  fanns ett  rikhaltigt bildmaterial som 
bl.a. kunde visas  i scioptikonapparat. När han tog upp Bellmans  lyrik använde han 
både musik och bild  för att gestalta Bellman, hans konstnärskap, hans  tid och hans 
Stockholm.  Modernistisk  konst  var  tacksam  att  visa  när  modernistisk  poesi  be‐
handlades. Han  använde  sig gärna  av Tideströms metod  att  analysera dikter men 
ansåg att metoden måste användas med sunt  förnuft  för att  inte  förstöra  litteratur‐
intresset hos eleverna. En av svårigheterna i litteraturundervisningen var naturligtvis 
vilken  litteratur  Roland  skulle  välja  för  att  väcka  elevernas  intresse.  Dessutom 
funderade han på vad som är det omistliga kulturarvet. 
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Under ett samtal  (1/11  ‐06) med enbart Roland  tog han upp sin syn på  idrottsgym‐
nasier som han retar sig på. Han undrade varför det inte inrättades gymnasier med 
tonvikt  på matematik  eller  främmande  språk  (helt  i  von Humboldts  anda). Han 
tyckte vidare att det var lätt att tala generellt om skolan men svårare att konkret sätta 
fingret  på  det  som  var  bra  eller  dåligt  med  den  gamla  skolan  och  vad  som 
förbättrades respektive försämrades i och med den nya skolans införande. 

Av  de  pedagogiska  storheter  Roland  läste  under  sitt  yrkesliv  tyckte  han  att 
Freinet var intressant medan Freire blev för mycket klasskampsretoriker (samtal 1/11 
‐06).  Han  studerade  också  med  stort  intresse  Weingartner  och  Neil  Postman 
(telefonsamtal 25/5 ‐09). 
 
 
Rolands bildningssyn 
 
Under ett  samtal den 1 november 2007  talade vi om Herbert Tingsten som Roland 
ansåg vara  en  i ordets  rätta bemärkelse bildad man. Tingsten kom  att bli Rolands 
stilideal  efter  det  att  han  hade  läst  Tingstens  memoarer.  Alltsedan  studentåren 
prenumererar han på Dagens Nyheter och ser Tingstens redaktörstid som DN:s guld‐
ålder med namn  som  Jolo och Alf Henriksson. Efter detta  samtal  skrev Roland  en 
text  med  rubriken:  ”Livsåskådning  och  bildningssyn  (en  positionsbestämmelse)” 
(2007). Jag citerar texten i stort sett i sin helhet: 
 
Efter  kriget  var  en  varm  anslutning  till  demokratiska  ideal  självklar.  Förintelsen  och  atombomben 
skakade  om  världsbilden.  En  viss  förståelse  för  kommunismen  efterträddes  av  ett  klart 
avståndstagande  efter 1948 och utvecklingen  i Östeuropa. Eyvind  Johnssons vårtal 1951 med hans 
uppgörelse med ”tredje ståndpunkten”  (Jag stod med Upplands Nations  flagga bara  fem meter  från 
talarstolen!) 
 
En  liberalism  grundad  på  upplysningsidéerna  var  min  som  jag  tyckte  självklara  utgångspunkt. 
Tingsten och Hedenius var lite av förebilder med sin kulturradikalism. DN var daglig läsning under 
många år och är det fortfarande. Under Lagercrantz´ tid kände jag dock ett visst förbehåll. 
 
Jag tar å det bestämdaste avstånd från all andlig flum och allsköns new‐age‐filosofi och nyandlighet. 
Den  profana  humanismen  är  min  naturliga  hemvist.  Religiöst  är  jag  agnostiker  trots  tro‐  och 
vetenskapsstriden. 
 
Litteraturläsning har betytt mycket. Hjalmar Söderberg, Eyvind Johnsson och Harry Martinsson har 
varit viktiga författare. Bland lyriker är Ekelöf och Tranströmer självklara favoriter, vilket lett till en 
viss dragning åt mystiken. Här kan vi alltså se en viss ambivalens. /‐‐‐/ Dag Hammarskjöld hör också 
hit men tycks mig lite väl gåtfull. 
 
Av tidens rörelser hade jag förståelse för ungdomsrevolten 1968, däremot inte för nymarxismen, som 
fort stelnade  i trist dogmatik. Vad postmodernismen beträffar har  jag tagit till mig en del av det  jag 
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lyckats begripa av tänkare som Foucault, Lacan och Derrida, men tar mycket med en nypa salt och tar 
definitivt avstånd från sådant som leder till kulturrelativism och i värsta fall kunskapsförakt. 
På en demokratisk grundsyn vilar alltså mitt bildningsideal, på rättvisa, människors likaberättigande 
och en livssyn öppen för alla åsikter och inflytanden. Jag uppfattar bildning som en process som varar 
livet ut.  Jag hoppas  jag  levt upp  till detta under mitt  lärarliv.  Jag  tror  inte att  Ingegerds och mina 
tankar härvidlag skiljer sig mycket åt.  
 
Alldeles  tydligt  avspeglas  Rolands  bildningssyn  i  det  tal  som  han  höll  vid 
Humanistiska  klubbens  50‐årsjubileum  1986  där  han  framför  allt  hyllar  biskop 
Torsten Bohlin som  tog  initiativet  till klubbens bildande. Roland  framhöll  i  talet att 
Bohlin identifierades ”så till den grad med klubben, att den av många härnösandsbor 
kallades ’biskopens klubb’”. Roland ansåg biskopen vara ”en vidsynt humanist, med 
en ovanligt bred beläsenhet, djup lärdom och en sällsynt förmåga att skänka andlig 
inspiration åt sin omgivning. Han representerar enligt mitt förmenande en bildnings‐
typ,  som  numer  är  i  det  närmaste  utrotningshotad  i  svenskt  kulturliv”.    Roland 
avslutar sitt tal på ett sådant sätt att man tydligt märker hans egen bildningssyn: 
 
Min avsikt har inte varit att beskriva humanistiska klubbens historia. Vi kan bara konstatera, att vi nu 
arbetar under  åtskilligt  kärvare  betingelser. Medlems‐  och närvarotalen har  sjunkit. TV:s  framväxt 
och kulturklimat, där teknokratiska, kommersiella och materiella aspekter på samhällsutvecklingen har 
företräde  framför  de  humanistiska  bland  politiker,  i media,  i  undervisningsväsen  etc  har markant 
förändrat förutsättningarna för en förening med Humanistiska klubbens målsättning. En förskjutning 
av  intresset  från  de  traditionellt  humanistiska  sektorerna  litteratur  och  historievetenskap  mot 
kulturyttringar som  film,  teater, körsång och musik kan också  iakttagas. Och det kan naturligtvis  i 
bästa fall upplevas som stimulerande konkurrens. 
 
Det är inte heller avsikten att dessa tankar skall sluta med kraftlös klagolåt. Vi kan aldrig hoppas på 
att återskapa den  idylliska guldålder,  som  i minnets  ljus utmärker Torsten Bohlins ordförandeskap. 
Men  vi  tillåter  oss  inte  att  ge  upp  kampen,  snarare  får  vi  fördubbla  våra  ansträngningar,  klart 
medvetna  om  att  humanismen  –  den  må  vara  kristen  eller  profan  –  och  bedriven  även  i  vår 
sammanslutnings blygsamma former, är nödvändigare än någonsin i vår tid. 
 
Rolands naturliga hemvist är alltså den profana humanismen och han betraktar en 
del av vår tids medieutveckling med skepsis och kritisk blick. 
 
 
Pensionärstillvaro 
 
Roland har i början av 1990‐talet lett tre kurser på Härnösands pensionärsuniversitet 
(HPU)  i modern  (efterkrigstiden) svensk  litteratur, nordisk  litteratur samt  rysk och 
sovjetisk  litteratur  (tillsammans med Lena Fries Gedin). Han har också  följt Anders 
Olssons (lektor vid Mittuniversitetet) litteraturkurser i HPU:s regi. Han gick även en 
kurs för Rolf Näslund i lokalhistoria vid dåvarande Mitthögskolan. 
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Eget diktskrivande har Roland också sysslat med även om han leende konstaterar att 
dikterna barmhärtigt gömts  i skrivbordslådan. ”Dock har  jag fått ett fyrtiotal dikter 
(”kväden”) av studentikost parodisk och pastischartad karaktär publicerade i en an‐
tologi, som utges årligen av SHT” (Rolands texter). 

I  somras  (2008) började Roland  fördjupa  sig  i Gunnar Ekelöfs  lyrik  igen. Han 
läser också återigen Dantes Divina commedia. Han läser gärna också ”historiska verk, 
idéhistoria och filosofi” (telefonsamtal 25/5 ‐09). 

 
 
Två yrkesliv – två bildningstraditioner 
 
Detta kapitel hade också kunnat rubriceras ”Två bildningstraditioner – två yrkesliv” 
beroende på var man lägger tyngdpunkten. Det jag har undersökt och jämfört i den‐
na studie är dels  folkskoletraditionen och  läroverkstraditionen, dels mina  två  infor‐
manters  plats  i  dessa  traditioner.  Traditionerna  är  naturligtvis  förbundna  med 
seminarie‐ och universitetsutbildning. De senare kallar jag ibland övergripande även 
för seminarie‐ och universitetstradition, i synnerhet då jag beskriver vad som kan ha 
påverkat Ingegerds och Rolands lärarroller och bildningssyn.  I den senare delen av 
detta kapitel diskuterar  jag  folkskole‐ och  läroverkstraditionen och kopplar dem då 
och då till seminarium och universitet. Men min utgångspunkt och mitt centrum för 
undersökningen har varit och är personerna Ingegerd och Roland.  

Det  finns en aspekt på  Ingegerds och Rolands bakgrund som  jag bara har be‐
handlat  i förbigående, nämligen centrum och periferi. Roland kommer från och har 
studerat i Uppsala som kan ses som ett bildningens centrum och Ingegerd är född i 
byn  Notträsk  och  gick  i  skola  i  Svartbjörnsbyn  och  Boden,  definitivt  provinsiell 
periferi. 

I ett samtal (2/4 ‐06) visade Roland och Ingegerd sin medvetenhet om betydel‐
sen  av  centrum kontra periferi när vi diskuterade deras  lärare  i  skolan.  Ingegerds 
lärare hade inte gjort så stort intryck på henne medan Roland såg flera av sina lärare 
som förebilder, bl.a. en känd lärarpersonlighet, Hugo Wallentin, som ”var en motvikt 
mot nazismen”. Rolands  lärare  ”var disputerade och  i många  fall kulturpersonlig‐
heter”. Ingegerd ställde då frågan: ”Hur har detta påverkat vår profession?” Troligen 
har det påverkat på så sätt att Ingegerd med idogt arbete har byggt upp sin lärarroll 
med hjälp av didaktiska byggstenar hämtade från olika håll, medan Roland medvetet 
har  valt  att  följa  och modernisera  en  beprövad  akademisk  tradition  samt  ibland 
utnyttjat sina egna lärares metodiska grepp. Ingegerd påstod under detta samtal (2/4 
‐06) även att man som lärare kan förändra sig om man har tid och energi. ”Läraren 
ska komma  in som på en scen”, ansåg hon vidare. Roland  replikerade att man ska 
vara sig själv som lärare varvid Ingegerd svarade att han hade ”en sådan karisma”. 
Underförstått menade hon troligen att en karismatisk lärare har en personlighet som 
gynnar kontakten med eleverna och underlättar lektionsplaneringen. 
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Säkert är Ingegerd och Roland övertygade om att de är komna från periferi respek‐
tive  centrum. Men  för  att  uttrycka  det  drastiskt;  det  finns  ingen  skillnad mellan 
Uppsala och Notträsk, i varje fall inte i bemärkelsen familjen som bildningscentrum. 
I  Ingegerds  och  Rolands  uppväxtmiljöer  fanns  böcker  och  ett  från  föräldrarna 
entusiasmerande intresse för att läsa och förkovra sig. I Ingegerds fall var det framför 
allt modern som kunde berätta sagor och som inspirerade till läsande genom sitt eget 
läsande och sina bokcirklar. I Rolands hem var det fadern som i och med sitt arbete 
på Almquist & Wiksell hade möjlighet att skaffa böcker. Modern  läste gärna sagor 
och  berättelser  högt  får  Roland  när  han  var  barn.  Hans  farmor  var  också  en 
betydelsefull person och en fantasifull berättare med goda utförsgåvor. 

Ingegerd började alltså sin bildningsresa i periferin till skillnad från Roland som 
befann sig mitt i bildningens centrum och högborg. Ändå kan man av deras levnads‐
berättelser förstå att de båda två är präglade av en boklig miljö. I båda hemmen fanns 
som nämnts god tillgång på litteratur, från sagor till vuxen skönlitteratur och givet‐
vis även texter av annat slag. Roland hade fler bokintresserade lekkamrater i sin bo‐
stadsmiljö, Luthagen, än Ingegerd i sin. En av dem, Anna‐Karin, lärde honom att läsa 
innan han började skolan. Ingegerd  lärde sig däremot att  läsa  i småskolan  i den på 
grund  av Elsa Beskows  illustrationer  högt  älskade  läseboken Vill  du  läsa?. Roland 
läste mycket skönlitteratur under sin realskoletid (utanför skolans ram) och med sär‐
skilt stort intresse böcker av bl.a. Jules Verne, James Fenimore Cooper och Rudyard 
Kipling. ”Flickböcker stod däremot inte på programmet” (RJ:s texter 2008‐2009, s. 2). 
Greven  av Monte Christo,  ”en  rejäl  tegelsten  i  två delar på gulnat papper med  små 
bokstäver  som  jag  läste med  ficklampa  under  täcket…”,  och  De  tre  musketörerna 
slukade han också  (2008‐2009,  s. 2).  Ingegerd  läste däremot gärna  flickböcker  i  sin 
tidiga ungdom,  t.ex. Gerda Ghobés Anne Vildkatt  förlovar  sig, Lisa Högelins Annika 
Virvelvind och Lisa Eurén‐Berners Språkfåle‐böcker.  I sin  text ”Mina  första kontakter 
med  skönlitteraturen under uppväxttiden”  skriver hon om  sin bokslukarperiod då 
hon ibland i likhet med Roland läste med ficklampa under täcket. 

 
Vackra sommardagar låg jag på en filt på gården med en kattunge som sällskap, på kvällar och nätter 
året  runt  i mitt  sovrum,  ibland med  en  ficklampa  under  täcket  och  läste  sagoböcker,  flickböcker, 
ungdomsböcker med röda och gröna bakstycken, äventyrsböcker, detektivromaner och kärleksromaner. 
Regniga dagar var det ljuvligt att ligga inne och höra smattret av regndropparna på plåttaket. Jag var 
nog inte något hjälpsamt barn. (Från sju till femton år.) (IL:s text 14/12 ‐08, s.1). 
 
Både Roland och  Ingegerd  läste givetvis också  i sin ungdom mängder av mer eller 
mindre förstklassiska detektivromaner och Roland även böcker om idrott och idrotts‐
tidningar. 

Det finns naturligtvis fler orsaker till Ingegerds och Rolands val av studiemiljö 
än deras uppväxt  i periferi  respektive  centrum  såsom genus  (vilket  jag nästan  inte 
alls behandlat i studien), föräldrarnas yrken och ekonomi, syskon (Roland var enda 
barn och  Ingegerd mellanbarn  i en  syskonskara på  tre)  samt goda  förebilder  i den 
närmaste omgivningen.  
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1946,  efter  sex  år  i  folkskola,  började  Ingegerd  fyraårig  realskola  i  Boden,  en  dy‐
namisk stad med ett visst centrumtycke, samma år som den några år äldre Roland 
tog studenten. Hennes favoritlärare var en ung stimulerande svensklärare men hon 
minns ändå inte så mycket från realskolan mer än att hon där grundlade sitt botanik‐ 
och geografiintresse.  

En distinktion mellan  lärare  i centrum och periferi är att ”centrumlärare” ofta 
kan  ha  högre  utbildning  än  ”periferilärare”. Åtminstone  var  det  så med  Rolands 
Uppsalalärare  som många  enligt  honom  var  överkvalificerade  för  realskolan.  En 
mycket kompetent lärare i bl.a. modersmål som Roland minns var Erland Ehnmark 
som slutade sitt yrkesliv som professor. Dock kunde hans  litteraturval vara mindre 
fängslande  för unga pojkar. ”De verk som utgjorde grunden var Fänrik Ståls sägner 
(under  finska vinterkriget krävde vår  lärare, Erland Ehnmark, att vi skulle  lära oss 
flera  dikter  utantill),  Snoilskys  Svenska  bilder  och  Tegnérs  Fritiofs  saga,  som  gav 
anledning till en halv termins själsdödande uppgifter av skilda slag” (RJ:s text 2008‐
2009,  s.  3). Att  Ingegerd  inte minns  sina  realskolelärare  som  personer  så  väl  som 
Roland kan bero på att de  inte var  lika högt utbildade och därmed kanske  inte  lika 
självsäkra och auktoritativa i sin kunskapsförmedling. Däremot minns Ingegerd både 
ämnesinnehåll  och  undervisningsepisoder.  Från  sin  folkskoletid  kommer  hon 
däremot ihåg några av den tidens klassiker, t.ex. en lånebok som tilltalade henne, En 
saga om en saga av Selma Lagerlöf. 
 
I  folkskolan  läste  vi  Selma  Lagerlöf, Nils Holgerssons  underbara  resa  genom  Sverige, Verner  von 
Heidenstam, Svenskarna  och  deras  hövdingar  och Sven Hedin, Från  pol  till  pol.  ”Mot  söder! Mot 
söder!”, Ura‐Ka[i]pa  och pyramiderna  och Sfinxen  är det  enda  jag  kommer  ihåg  från dessa böcker, 
men  de  var  betydelsefulla  på något  sätt. Kanske  var  det  lärarnas  beundran  och  framställning  som 
påverkade oss elever. (IL:s text 14/12 ‐08, s. 1) 
 
Både  Ingegerd  och  jag  har  som  nämnts  tagit  realen med  allt  vad  det  innebar  av 
examensförhör och realskrivningar. Roland tog inte realen utan gick i stället direkt in 
på  den  fyraåriga  latinlinjen  1942  vilket  motsvarar  Ingegerds  fyraåriga  folkskole‐
seminarium som hon påbörjade 1950. Rolands lärare på gymnasiet var precis som de 
i realskolan mycket välutbildade. Latinlärare Svennung blev under hans gymnasietid 
utnämnd till professor. 
 
På  gymnasiet  fick  jag  stifta  bekantskap med  nya  spännande  namn  i  latinundervisningen: Caesar, 
Livius, Cicero, Catullus,  Vergilius, Horatius, Ovidius m.fl.  I  sista  ring  fick  vi  kursivt  och  under 
plågsamma  förhör  läsa  en  del  av  silverålderns  författare  Curtius  Rufus  bl.a.  Tyvärr  var 
undervisningen  alltför  ofta  och  alltför  mycket  inriktad  på  det  språkliga,  så  att  eventuella 
skönhetsvärden gick förlorade. (RJ:s text 2008‐2009, s. 3)  
 
Roland uppskattade som synes den litterära delen av latinundervisningen men anser 
även att han har haft användning av sina  latinkunskaper som  lärare  i svenska, sär‐
skilt  avseende  grammatik  och  ordens  ursprung.  I  modersmål  hade  Roland  en 
fantastisk  lärare, Erik Bergfors,  tidigare  sjukskriven  för en depression. Naturligtvis 
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fick Roland och hans klasskamrater en speciell  förståelse  för Tegnérs ”Mjältsjukan” 
genom  denne  lärares  insiktsfulla  förmedling.  Bergfors  grundlade  Rolands  djupa 
intresse  för  skönlitteratur.  1946  tog Roland  som  nämnts  studenten  och  hans  bästa 
ämne  i den  s.k. muntan var  inte överraskande modersmål.  Studentuppsatsen  ”om 
realism och romantik  i svensk  film”  (RJ:s  text 2008‐2009 s. 4) visar Rolands  intresse 
för bilden och bildmässiga medier. Han fick betyget a. 

Skillnaden mellan Rolands gymnasium och Ingegerds seminarium var inte kun‐
skapsmängden eller bildningsmotivationen.  Ingegerd  läste på  seminariet en  littera‐
turkurs som exakt motsvarade gymnasiets även om hon också skulle  förkovra sig  i 
ett  bredare  ämnesutbud  än  Roland med  latingymnasiets  färre  ämnen.  Den  stora 
skillnaden  låg  istället  i  respektive  utbildningars mål  och  inriktning. Det  fyraåriga 
seminariet  var  en  yrkesutbildning  som  specifikt  ledde  fram  till  en  folkskollärar‐
examen medan studentexamen snarare borde ses som inträdesbiljetten till ytterligare 
en utbildning som mer eller mindre målinriktat ledde fram till en yrkesexamen. Inge‐
gerd var alltså yrkesutbildad när hon tog sin examen 1954 medan Roland fick stude‐
ra ytterligare några år efter sin studentexamen för att bli behörig ämneslärare. 

Under sin seminarietid i Umeå blev Ingegerd väl omhändertagen av sin moster, 
Ingeborg,  som  var  sjuksköterska.  Som  sjuksköterska  var  denna  släkting  oerhört 
noggrann,  ambitiös,  omtänksam  och  vårdande.  På  så  sätt  kom  hon  att  påverka 
Ingegerd  i hennes kommande yrkesutövning. Som  jag har uppfattat  Ingegerd  som 
yrkesmänniska är det  just de här dygderna som hon har omsatt  i  läraryrket. En del 
böcker  ägde  Ingeborg  också men  hon  hade  inte  så  stort  utrymme  för  bokhyllor 
eftersom hon bodde på sjukhuset. En av hennes böcker, som  intresserade  Ingegerd 
och  som  hon  nu  har  i  sin  ägo,  var  det  verk  som  även Roland  var  fascinerad  av, 
nämligen Grimbergs Svenska folkets underbara öden.  

1949, efter militärtjänst och en sex månader lång utbildning på Karlberg, börja‐
de så Roland sina studier vid Uppsala universitet med nordiska språk där några av 
hans  studiekamrater utgjorde  en vältalig grupp med höga betyg  från gymnasiet.  I 
början kände han sig i underläge men så småningom växte säkerheten. Nästa ämne 
var  historia,  där  han  skrev  en  trebetygsuppsats.  I  historia  var  en  av  hans  lärare 
professor Erik Lönnroth  som  även  jag  senare kom  att möta när  jag  läste historia  i 
Göteborg på 1960‐talet. Sedan  läste Roland  litteraturhistoria med poetik,  ett betyg, 
för Victor Svanberg och långt senare två betyg och skrev då sin uppsats om Kellgrens 
”Våra villor”. Han läste också statskunskap och pedagogik. 

1954 började både  Ingegerd och Roland sina respektive yrkesliv.  Ingegerd an‐
ställdes som folkskollärare på Johannesbergsskolan i Härnösand och Roland som ad‐
junkt i modersmålet och historia på Kiruna högre allmänna läroverk. Egentligen blev 
inte Roland behörig förrän 1958 då han hade gått sin provårstermin. Båda slutade sitt 
yrkesliv på Härnösands gymnasium. 

Ingegerd är på många sätt sin seminariebakgrund trogen. Jag anser att flera av 
de  intressanta och genomarbetade projekt som hon  introducerade och som projekt‐
ledare genomförde på Härnösands gymnasium är präglade av seminarietraditionens 
bildningssyn,  till  exempel  ”Litteraturläsning  på  gymnasiet”  och  ”Vetenskap  och 
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fantasi”.  ”Vetenskap  och  fantasi”  genomförde  Ingegerd  ämnesövergripande  till‐
sammans med  två naturvetare  (adjunkter) och senare också en estetlärare. I hennes 
rapport Vetenskap och  fantasi  finns  idén att hela människan  ska engageras: ”tanken, 
känslan,  handen”  och  genom  ”ett  undersökande  arbetssätt  tränas  i  ett  livslångt 
lärande”  (1998:5).  Projektet  utvärderades  av  Gudrun  Tholin  på  utbildningsför‐
valtningen i Härnösand 1999 och där finns utgångspunkten beskriven. 
 

Med  utgångspunkt  bl.a.  i  samhällsutvecklingen  och  arbetslivets  krav  på medarbetare,  som 
utifrån skilda  förmågor kunskaper och erfarenheter kan samverka  i arbetet med att  lösa olika 
uppgifter,  kom  en  ny  läroplan  för  de  frivilliga  skolformerna  1994,  Lpf  94.  Som  ett  led  i 
övergången  till  det  nya  gymnasiet  fick  en  grupp  på  tre  lärare  vid Härnösands  gymnasium, 
Ingegerd Lundberg, Seved Granberg och Ulf Sandström, i uppdrag att utarbeta förslag till en ny 
kurs. Vårterminen 1994 föreslog gruppen att kursen Vetenskap & Fantasi skulle inrättas. Kursen 
skulle uppmuntra eleverna i årskurs 3 att använda sin fantasi och kreativitet för att på olika sätt 
skaffa sig kunskap och  insikt  i anslutning  till en uppgift man valt att  lösa. De skulle arbeta  i 
grupper sammansatta av elever från olika program på ett vetenskapligt sätt med datainsamling, 
bearbetning och  redovisning av sina  resultat  inom områdena humaniora, naturvetenskap och 
teknik och därvid utveckla sin kreativitet. (1999:3) 

 
Att  se  Ingegerds  engagemang  i  ”Vetenskap  och  fantasi”  som  präglat  av  en  semi‐
narietradition kan synas inkonsekvent med tanke på att projektet genomfördes på ett 
gymnasium  tillsammans med  två  adjunkter. Men  jag  tror  att  hon  intresserade  sig 
dels  för  det  ämnesövergripande  innehållet  i  projektet,  dels  de  individualiserade 
arbetsformerna  som  även  skulle  vara  vetenskapliga. Den  ämnesövergripande  och 
individualiserade  undervisningen  ser  jag  som  naturlig  för  Ingegerd  och  ytterst 
inspirerad av hennes förankring i folkskole‐ och seminarietraditionen. Enligt utbild‐
ningsförvaltningens  utvärdering  var  några  av  ledstjärnorna  i  projektet  att  ”ge 
eleverna  upplevelser  av  att  det  är  roligt  att  lära  sig,  träna  eleverna  att  ta  egna 
initiativ,  arbeta  självständigt”  och  att  ”låta  eleverna  gemensamt med  andra  skapa 
något de kan vara stolta över” (1999:3). Just det senare, att inspirera eleverna till att 
skapa något konkret, var  Ingegerd bra på, vilket  jag sett många bevis på  i  form av 
bilder,  sagoböcker  och  tygapplikationer.  På  seminariet  fanns  ett  tydligt  praktiker‐
perspektiv  vilket  Hartman  lyfter  fram  i  sin  studie  (1999:3).  Det  vetenskapliga 
synsättet växte enligt honom fram först efter 1954 och handlade framför allt om un‐
dervisningens pedagogik.  

Roland är, vilket han själv är mycket medveten om, starkt påverkad av sin egen 
skoltid.  Uppsala  högre  allmänna  läroverk  var  ett  s.k.  provårsläroverk  och  som 
tidigare  nämnts  var  hans  lärare  högt  kvalificerade.  Både  undervisningsmetodiken 
och litteratururvalet var som Roland såg det ganska konventionellt och traditionellt 
men  ändå  fängslande  på  grund  av  lärarnas  djupa  kunskaper  och  höga  status.  
Eftersom hans  fortsatta  studier  skedde vid universitetet  i hans egen hemstad bröts 
aldrig den tradition som grundlagts i läroverket. Först i slutet på 1960‐talet som 40‐
åring kompletterade han sin litteraturhistoria med poetik och tenterade för två betyg 
i  ämnet,  fortfarande  vid  sitt moderuniversitet,  och  han minns  därför  väl  dåtidens 
litteratururval  i Litteraturens klassiker, utgiven av Lennart Breitholtz. Roland och  jag 
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läste litteraturhistoria för två betyg ungefär samtidigt. Jag läste i Göteborg och en av 
mina  lärare  var  just  denne  Lennart  Breitholtz  och  hans  klassikerserie  hade  då 
kommit ut i 12 delar. Även Ingegerd läste vid samma tid två betyg i litteraturhistoria 
vid Umeå universitet och kurslitteratur var bl.a. Litteraturens klassiker. 

Trots att Roland vet hur svårt det är för en lärare att i skolan intressera alla ele‐
ver  för  kulturarvet  och dess  traditionella  litteratur  är detta  arv  ändå det  som han 
anser vara grundläggande. ”Litteraturundervisningen borde bidra till att bevara det 
s.k. kulturarvet”, som han skriver  i sin  text ”Min egen undervisning”  (2008‐2009, s. 
6). Han menar att varje gång eleverna läser och skriver om sådan litteratur träder de i 
bästa  fall  in  i en annan värld med andra  föreställningar och värderingar och på så 
sätt utvecklas och bildas de. Däremot fick klassisk svensk kanon maka åt sig i varje 
fall  från  1980‐talet och  litteraturvalet blev  friare vilket Roland  inte  såg  som någon 
nackdel, eftersom resultatet blev ”… en vidare och generösare litteratursyn än den i 
det gamla  gymnasiet”  (2008‐2009:6). När det gällde  litteraturläsning på  yrkeslinjer 
kunde Roland bli orolig,  lägga kulturarvet åt sidan och använda som han uttryckte 
saken  ”nyttotolkning”  av  litteraturvalet:  ”Bara  de  läser  någonting,  vadsomhelst”, 
t.ex.  kiosklitteratur  (samtal  1/10  ‐08).  Han  tyckte  dock  att  westernlitteratur  var 
”kvinnofientligt våldsförhärligande” (samtal 23/9 ‐08). Ingegerd höll med Roland och 
påpekade att ”värdegrunden var diskutabel  i gamla ungdomsböcker”.  I Kulturarvet 
det  förargelseväckande har Roland skrivit obs i kanten på ett förstruket stycke som  jag 
här citerar i dess helhet.  
 

I  ett  tungt  tidsbundet  språk berättar Oskar Levertin, diktare och  litteraturhistoriker  i  samma 
person, om farorna med en ”alltför uteslutande estetisk kost under uppväxtåren”. Han var själv 
ett extremfall, och riskerna är knappast stora nu längre, om man enbart ser till litteraturen. Det 
ser annorlunda ut, när samhällets  totala utbud av  fiktion beaktas. Då är nämligen  frågan, om 
unga människor någonsin  i historien exponerats  för estetisk  förförelse  i  samma utsträckning. 
Även med  all  respekt  för  de  populärvetenskapliga  och  samhällsupplysande  ambitionerna  i 
svensk TV uppfattar  jag själva mediet som  i hög grad  fiktionaliserande, och detta på ett sätt, 
som i motsats till litteraturläsning inte kräver aktiv medverkan av betraktaren. (1984:42) 

 
Jag förstår varför Roland har funnit avsnittet så betydelsefullt. Det stämmer överens 
med  hans  syn  på  litteraturundervisning  som  något  som  måste  sättas  in  i  ett 
samhälleligt sammanhang. 

Disciplinen pedagogik har intresserat Ingegerd i hög grad och är säkert en an‐
ledning  till  att hon  engagerades  i PISA‐projektet där  en  av hennes  föreslagna  och 
sammanställda litterära texter ska ingå i 2009 års PISA. 

 
Min kunskapssyn påverkades mycket av all pedagogisk litteratur jag läste under slutet av 80‐talet och 
senare. Främst ville  jag väcka  elevernas  känslor,  få dem  att välja  avsnitt/böcker  som  fångade deras 
intresse, beskriva och berätta om  sina  egna åsikter, kanske göra  en  jämförelse med kamraterna  eller 
läroboken och sedan kunna presentera sitt tankegods på ett fritt och otvunget sätt. Man behöver inte 
plugga in kunskap om man själv bearbetat det tänkta och använt egna ord. (IL:S text 23/5 ‐09) 
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Naturligtvis har  Ingegerd vilket  framgår  av  citatet ovan påverkats  av nyare peda‐
gogisk  litteratur,  av  senare  tids  läroplaner  och  läroplansdebatt.  Jag  är  också  över‐
tygad om att hon på ett lyckosamt sätt ändå har bevarat själva essensen från sin egen 
seminarietid.  
  Både Roland och  Ingegerd har, anser  jag,  i Wilhelm von Humboldts anda sett 
högre  studier  som en  inifrånstyrd utveckling, en personlighetsdanande process, en 
växelverkan  mellan  inhämtande  av  kunskaper  och  realisering  av  den  unika 
personligheten  (Ahlund  1990:273).  Ingegerd  framhåller  att  bildningsbegreppet  inte 
får vara för snävt vilket även Roland ställer upp på.   

Ingegerd och Roland har i grunden på många sätt en liknande syn på bildning 
men de realiserar sitt bildande på olika sätt. I deras undervisning på gymnasiet ser 
jag en skillnad mellan dem. Roland hade i hög grad det ämnesdjup som är naturligt 
för  en  adjunkt  av  den  gamla  skolan  och  Ingegerd  omfattade  en  stor  ämnesbredd 
förenligt med  hennes  bildningssyn.  Enligt min  uppfattning  har  i  detta  avseende 
Roland  tydligt  i  sin  lärargärning  integrerat  sin  läroverks‐  och universitetstradition 
och Ingegerd lika tydligt fört arvet från sin seminarietradition vidare till sina elever.  

För att  till sist knyta an  till ett av uppsatsens  tidigare kapitel ”Utbildning och 
bildning” kan det anses vara självklart att bildning inte klarar sig utan utbildning, i 
varje fall inte i vår tid. Men vilken typ av utbildning uppmuntrar till en genuin vilja 
att fortsätta att bilda sig även efter avslutad utbildning? 

I Sverige var folkskolan givetvis en viktig grund för att alla medborgare skulle 
få  en  utbildning. Det  var  viktigt  i  det  framväxande  industrisamhället  att  kunna  i 
första  hand  läsa  och  i  någon mån  skriva. Genom  folkrörelsernas  framväxt  under 
slutet av 1800‐talet accentuerades läsförmågan än mer och det ansågs också betydel‐
sefullt att man verkligen reflekterade över det man läste för att därmed kunna vara 
en aktiv samhällsmedborgare (Alsheimer 2004:226 f.). Sammantaget kan man i folk‐
skoletraditionen med dess  rötter  i  ett äldre bondesamhälle  inte bortse  från de mer 
moderna folkrörelsernas bildande inverkan. Folkrörelsetanken innebar också att man 
inte  skulle nöja  sig med  sin utbildning/bildning vid en viss  tidpunkt  i  sitt  liv utan 
man skulle gå vidare, förkovra sig och vara aktiv i samhället.  

Folkskolans  uppbyggnadsskede  under  ett  dramatiskt  1800‐tal  präglades  av 
jordbrukets  omvandling,  industrialisering,  befolkningsökning  och  flykt  från  lands‐
bygden  in  till  städerna.  Det  var  främst  de  lägre  grupperna  bland  landsbygds‐
befolkningen som ökade i antal som torpare, backstugusittare, drängar och pigor. Ur 
överhetens synvinkel sågs detta som ett problem och folkskolan som en möjlighet att 
kontrollera och fostra de lägre samhällsklasserna, alltså en hårt styrd utbildning utan 
bildningsmål. 

Här vill jag gärna peka på en fiktiv person som personifierar den här tiden och 
dess motsättning mellan utbildning och bildning, nämligen den egensinnige soldat‐
sonen Valter  Sträng  (f.  1897)  i Vilhelm Mobergs  självbiografiska  roman Soldat med 
brutet  gevär  (1944/1955).  Valters  far  var  alltså  soldat  och  bodde  på  sitt  soldattorp 
tillsammans med  sin hustru,  en backstugusittardotter, och  sina  sju barn,  sex  söner 
och en dotter. Valter var yngst i syskonskaran. Hans mor lärde honom bönen ”Gud 
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som haver barnen kär” när han var liten. Han förstod den inte riktigt men han var ett 
vetgirigt  barn  och  ”lyssnade  till  omgivningen,  frågade,  funderade”  (1944/1955:14). 
Av sin far fick han veta att de bodde i landet Sverige. Läs‐ och skrivkonsten lärde han 
sig ”på egen hand, med lite hjälp av sin bror Gunnar” (1944/1955:22). 

När  Valter  hade  åldern  inne  gick  han  efter  småskolan  i  ”halvtidsläsande 
folkskola” och blev drillad i katekesläsning, lärde sig ”de fyra enkla räknesätten och 
lite  svensk  historia”  och  ”aktning  och  respekt  för  de  bestående  orättvisorna” 
(1944/1955:314).  Däremot  fick  han  inte  öva  sig  i  att  skriva  sitt  modersmål.  En 
blivande arbetare ansågs bara behöva  skriva  sitt namn på en avlöningslista. Valter 
fick  tidigt  gå  ut  i  arbetslivet.  Han  arbetade  i  glashytta,  i  torvströfabrik  och  på 
torvmosse. Han blev därför väl förtrogen med det praktiska handlag som krävdes av 
den tidens arbetare. 

Valter ville skriva in sig i en nykterhetsloge, inte för att han kände något behov 
att ha  ett  stöd  för att hålla  sig nykter utan det var ”de hundra böckerna  i  templet 
Ledstjärnan  som  lockade  honom”  (1944/1955:125).  En  socialistisk  arbetskamrat 
varnade honom: ”Gå  inte  in  i Templarorden! Den är opolitisk och ger fan i arbetar‐
klassen! Och sen ska en templare svära att han tror på Gud” (1944/1955:125). Regeln 
att tro på Gud var dock borttagen och gudsförnekaren Valter kunde därmed skriva 
in sig i logen.  

Den röda  tråden  i romanen är politisk. Valter blir  först ”unghinke” och sedan 
medlem i Socialistiska ungdomsförbundet, främst beroende på den antimilitaristiska 
propagandan  från Per Albin Hansson, då ung  redaktör. För partiliv är Valter dock 
alltför egensinnig och kompromisslös. Egentligen är han en bondeindividualist som 
för sin kamp mot industrialismen och för landsbygden. Valter utbildar sig sedermera 
vid  folkhögskola, privatläroverk och arbetar som  journalist på  flera  tidningar, både 
vänster‐ och högertidningar. 

Valter bildade sig alltså av egen kraft vilket han också kunde göra eftersom han 
levde i ett  land där möjligheten fanns. En tydligt moralisk syn på bildning kopplad 
till motstånd  finns  i  hög  grad  hos Valter  som  levde  under  en  turbulent  tid. Han 
studerar gärna Marx och andra socialistiska skriftställare för att förstå samhället och 
dess orättvisor och känner ofta ett revolutionärt patos. 

Amos  Comenius  som  också  levde  under  och  personligen  drabbades  av  en 
turbulent och  synnerligen orolig  tid  (30‐åriga kriget) behöll dock  sitt  reformistiska 
och optimistiska sinnelag. Jag föreställer mig att han kunde ha bejakat den nyttoin‐
riktade optimism som rådde under folkskolans senare uppbyggnadsskede och folk‐
rörelsernas tid, åtminstone av hans definition av bildning att döma. 
 

Bildning  är  ett botemedel mot okunnighet. Den bildning många unga människor bibringas  i 
skolan skall därför vara sann, fullkomlig, klar och fast.  
Bildningen  är  sann,  om  den  inte  omfattar  något  annat  än  det  som  är  nyttigt  för  livet. 
(1658/2006:18)  
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Folkskoletraditionen  innefattar en bildningssyn  som är mer nyttoinriktad, åskådlig 
och bredare än läroverkstraditionens. Jag är övertygad om att den lever kvar, framför 
allt  inom  bildningsförbund  som  ABF,  Medborgarskolan  och  NBV.  När  denna 
tradition missförstås kan den slå över i en så bred och allomfattande kunskapssyn att 
den tänkta bildningen kan bli alltför grund och oreflekterad.  

I Wilhelm von Humboldts gymnasium fanns tre stora ämnesområden nämligen 
språk, matematik och historia. De ansågs alla vara lika viktiga för en god utbildning. 
Naturligtvis är denna tradition i bästa fall kunskapsdjup men samtidigt också alltför 
snäv och kanske även  för  teoretisk även om von Humboldt  själv var mycket med‐
veten om bildens betydelse åtminstone i undervisningen av de yngre eleverna (Lied‐
man s. 7). Erik Gustaf Geijer besökte von Humboldts då unga universitet i Berlin och 
fann  utbildningen  naturligtvis  intressant men  kanske  även  alltför  programmatiskt 
styrd. Han har berättat om besöket i Minnen (1834/1962). 
 

Jag  beundrar  den  här  härskande  högsta  intellektuella  utbildningen. Här  göres  i  alla möjliga 
riktningar  allt  vad  göras  kan:  endast  skulle  jag  vilja  anmärka,  att  allt  är  för mycket  gjort. 
(1834/1962:222)  
 

Det kan vara nyttigt att erinra sig att även denna von Humboldtska tradition en gång 
var  ny,  fräsch  och  beundrad men  naturligtvis  som  så  ofta  är  fallet med  nyheter 
kanske även något tillkämpad och krystad.   

Läroverkstraditionen med  rötter  i detta universitet och gymnasium  för en elit 
har naturligtvis haft  sin  storhetstid  i varje  fall  i  skolans värld men bildningstradi‐
tionen lever kvar på universiteten inom vissa ämnesfält, framför allt humaniora. 

Sven‐Erik Liedman  försöker  i  ”Bildning,  frihet och motstånd” binda  samman 
synen på utbildnings‐ och bildningstraditionerna till en helhet. Jag tror inte heller att 
dessa  traditioner  ska  ses  som varandras motpoler. De har  likheter och de kan  för‐
enas, som t.ex. i den tidiga arbetarrörelsens folkbildningsverksamhet. Utbildning har 
sina givna områden och gränser medan bildning  inte följer universitetens fakultets‐
gränser. Enligt Liedman måste också  ”hela den  traditionella motsättningen mellan 
teoretisk och praktisk kunskap  ifrågasättas”  (Liedman  s.  7). Han  tar  även upp det 
som för mina bägge informanter är så självklart, den livslånga bildningsrealiseringen 
och den frihet som man då känner i sitt val av kunskaper och bildningsmål. 

Ingegerd och Roland kan  ses  som värdiga  förvaltare och  förnyare av  sina  re‐
spektive  traditioner.  Ingegerd  var  i  sin  lärargärning  öppen  för  t.ex.  nya  läro‐  och 
kursplaner och hon såg dem sällan som något negativt. Tvärtom eggades hon av de 
nya undervisningsmetoder de nya läroplanerna kunde inspirera till. I detta avseende 
anser  jag  att  denna  förändringsvilja  hos  henne  bygger  vidare  på  en  seminarie‐
tradition när den är som bäst. ”Ju mer kunskap  jag skaffade mig desto  fler  friheter 
tog  jag mig att utveckla och variera undervisningen”  (IL:s  text 14/12  ‐08, s. 7). Som 
många  universitetsutbildade  i  Rolands  generation  kände  han  ett  motstånd  mot 
politisk  inblandning  i  sitt  lärarvärv.  Han  hade  svårare  än  Ingegerd  att  se 
förändringar i läroplaner som något i grunden positivt. Snarare förhöll han sig kritisk 
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och ibland till och med ovillig. ”I den ideologiska förvirring svenskämnet befann sig 
i på 80‐talet (och kanske ännu befinner sig  i)  lutade  jag åt en kulturkonservativ syn 
vad gäller de teoretiska linjerna” (RJ:s text 2009‐2009, s. 6). 

Roland var  i  sin  litteraturförmedling en kunnig  inspiratör  som  levandegjorde 
Västerlandets äldre och  i synnerhet modernare klassiker, kulturarvet och enligt sin 
mening värdefull nyutkommen litteratur från olika delar av världen. För honom var 
tradering  av hans  egna  lärares kunskaper något värdefullt. Som nämnts hade han 
enligt egen uppfattning en kulturkonservativ syn på undervisning. Men Roland var i 
så  fall  en  vidsynt  och  tolerant  kulturkonservativ  lärare  som  med  olika  metoder 
försökte  få  sina  elever  att  intressera  sig  för  kulturarvet.  I  synnerhet  kunde  den 
karismatiske Roland  berätta  och  levandegöra  sitt  ämnesstoff. Han  var  en minnes‐
konstnär vilket han utnyttjade för att skapa ett kunskapsdjup i sin undervisning.  

Rolands  långa,  sammanhängande  studieperiod  i  samma  miljö,  i  den  stad, 
Uppsala, som tillsammans med Lund då betecknades som en av de främsta lärdoms‐
städerna i Sverige har naturligtvis präglat honom i hög grad. Vi som har varit hans 
närmaste  kolleger har  sett honom  som  en  arvtagare  till denna  stads  lärdoms‐  och 
bildningstradition. Som lärare har han bibehållit men moderniserat den. 

Ingegerd har gått i skola och i högre utbildning på flera ställen, ibland ganska 
långt  från  hemmet. Hon  har  också  utbildat  sig  vid Umeå universitetet  och  Stock‐
holms universitet på distans, senast 2008 i ”Prov och provkonstruktion”. Kanske har 
denna växling mellan studieorter betytt en del  för  Ingegerds benägenhet att  ibland 
ha  förändrat  sina  undervisningsmetoder.  Tre  personer,  två  av  dem  lärare  med 
seminariebakgrund,  har  säkerligen  också  varit  inspirerande  didaktiska  förebilder. 
Dessa tre förebilder är Ingegerds man, hennes mor och moster.  

Det  jag  ser  i  Ingegerds yrkesutövning är  förutom  seminariets påverkan, arvet 
från hemmet där det vid sidan av andlig spis fanns goda praktiska föredömen i både 
Ingegerds  far och mor.  I grunden handlar det säkert om den åskådlighet som peri‐
ferin föder – det som inte finns tillgängligt där måste man föreställa sig för att sedan 
kunna uppsöka – och om den åskådlighet  som via  seminariet  Ingegerd  sedan  för‐
valtade  väl  i  hela  sin  lärargärning.  ”Mina mål  är  att  eleverna  läser mycket  skön‐
litteratur, dramatiserar och kan tala fritt inför publik” (IL:s text 14/12 08, s. 8). Inge‐
gerds honnörsord är som i hennes olika gymnasieprojekt tanken, känslan, handen och 
hon lever verkligen upp till dem, även utanför sitt yrkesliv.  

Roland och Ingegerd har sin undervisning och i sina liv realiserat sina respek‐
tive  traditioner  till en  respektingivande, modern  form, på olika  sätt och med olika 
betoning anpassad till det föränderliga gymnasiet. Hartmans tes att den seminarieut‐
bildade läraren är en vägledare för sina elever och den akademiske läraren en ämnes‐
inspiratör, anser  jag stämmer väl  in på  Ingegerd och Roland, om  jag renodlar deras 
lärarroller. Därtill lever de verkligen upp till sentensen Non scholae sed vitae discimus. 
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