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Inledning 
 
Efter att ha arbetat som lärare i över trettio år har jag haft en unik möjlighet att se 

samhället och skolan förändras i allt snabbare takt. Ett samhälle som karakteriseras av en 

explosiv teknisk utveckling inte minst när det gäller media och it-teknik. Parallellt med 

denna förändring av medielandskapet går utvecklingen mot en allt större individualism 

när det gäller ungas identitetsskapande och livsprojekt. Här spelar de nya medierna en 

stor roll. Sajter som Facebook och Youtube är en naturlig del av vardagen, ja, kanske så 

stor del att många inte riktigt förstår dess enorma betydelse för unga vuxna idag. 

Tillgången till information och förströelse finns dygnet runt. Utbudet av kultur, film, 

böcker, serier, såpor ja allt är ständigt tillgängligt för konsumtion. Det just du vill ta del 

av finns till hands genast, här och nu. Det är ”Total entertainment all the time”.1 Eftersom 

skolan speglar samhället har denna förändring av medielandskap och samhällsliv lett till 

att ungas val av kultur har förändrats och det område där jag tycker mig märka den största 

och snabbaste förändringen är läsandet av skönlitteratur. Statistiken visar också att allt 

färre unga vuxna läser skönlitteratur.2 

 

Jag arbetar som gymnasielärare i ämnet svenska, ett av skolans största ämnen, ett ämne 

där skönlitteratur traditionellt har utgjort och fortfarande utgör en viktig del. Under de 

sista tio åren har skönlitteraturens legitimering inom ämnet Svenska allt oftare ifrågasatts. 

Litteraturläsning inom gymnasieskolan är ett väl dokumenterat och undersökt område, 

det visar flera utredningar och avhandlingar i ämnet. Magnus Perssons Varför läsa 

litteratur? (2007) och Christina Olin-Schellers avhandling Mellan Dante och Big Brother 

(2006) samt Gunilla Malloys Att läsa skönlitteratur med tonåringar (2003) är några 

exempel där man diskuterar och problematiserar just detta med litteraturläsningens 

ställning i den svenska gymnasieskolan. Även många av de uppsatser som skrivs runt om 

på landets lärarutbildningar och högskolor handlar om skönlitteraturens vara eller inte 

vara och om det minskade intresset för läsning av skönlitteratur bland unga. Här finns en 

mängd utredningar, uppsatser och forskningsrapporter att tillgå. Trots att flera forskare 

ställer sig kärnfrågan: Varför ska man läsa skönlitteratur? tycker jag att man aldrig 

kommer fram till några egentliga svar. Undersökningarna består oftast av en kartläggning 

                                                
1 Mark Edmundson Why read?, New York and London, Bloomsbury Publishing,  2004  s.7 
2 http://www.kulturradet.se/sv/pressmeddelanden/Allt-farre-ungdomar-laser-bocker/ 2010-07-12 
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av den nuvarande situationen där frågeställningarna koncentreras kring vad man läser, 

hur undervisningen bedrivs och hur lärare respektive elever ser på läsning av 

skönlitteratur.  

 

Det senaste året har dock frågan aktualiserats och uppmärksammats i dagspressen så ett 

ökat intresse kan skönjas. Christer Nylander, vice ordförande i riksdagens kulturutskott, 

skriver sitt debattinlägg ”Vad händer med boken?”  att: “Ett Sverige som ska lyckas stå 

starkt i globaliseringens tidevarv måste vara ett Sverige där läsning står stark. För att vara 

välutrustade behövs en rejäl diskussion och förutsättningslös analys av hur man stärker 

läsningens, bokens och författarnas ställning i 2010-talets Sverige”.3   

 

Tomas Anderberg, docent i praktisk filosofi, är inne på samma linje i sin essä ”Den sista 

läsaren” om läsningens förändrade nödvändighet: ”Att läsa texter på Internet är något helt 

annat än att öppna sig för den rymd som omger en bok när man ger sig tid att läsa den 

koncentrerat.” Anderberg refererar till den amerikanska läsforskaren Maryanne Wolf, 

som anser att skärmläsandet med ljud och bilder tar bort ”den atmosfärs- och 

tankealstrande del av läsakten som utgår från läsarens kreativa med – läsande”. Det som 

oroar Wolf mest är att det eftertänksamma läsandet, det privata, där läsaren associerar 

och reflekterar håller på att försvinna i och med skärmkulturens dominanta ställning.4  

 

Dessa aktuella exempel tycker jag tyder på ett ökat intresse för ungdomars läsande 

kopplat till den verklighet som det nya medielandskapet skapar.  

 

Styrdokumenten för gymnasieskolan ger heller inte, i mitt tycke, en adekvat och handfast 

riktlinje för hur skönlitteraturen ska användas eller hur stort utrymme den ska få. 

 

Utbildningen i ämnet svenska syftar bland annat till att hos eleverna stärka den personliga och 

kulturella identiteten, att utveckla tänkandet, kreativiteten och förmågan till analys och 

ställningstagande. 

 

Den kulturella identiteten uttrycks bland annat i språket och litteraturen. Mötet med språk, 

litteratur och bildmedier kan bidra till mognad och personlig utveckling. 

 

                                                
3 Christer Nylander, ”Vad händer med boken?”, Sundsvalls Tidning, 2010-01-09 
4 Thomas Anderberg, ”Den sista läsaren”, Dagens Nyheter, 2009-11-05 
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Att tillägna sig och bearbeta texter behöver inte alltid innebära läsning utan även avlyssning, 

film, video etc. Ett vidgat textbegrepp innefattar förutom det skrivna och talade texter även 

bilder.5 

 

Styrdokumenten förordar alltså inte enbart den skrivna texten, utan man talar om det 

vidgade textbegreppet som en väg att uppfylla styrdokumentens mål när det gäller till 

exempel tänkande, kreativitet och kulturell identitet. Kan man använda det utvidgade 

textbegreppet, det vill säga andra former av medier, för att uppfylla skolans övergripande 

mål om värdegrund, demokratifostran, genusperspektiv, språkförmåga samt kulturella 

mångfald? Naturligtvis kan man det och det är här det intressanta visar sig. Min 

erfarenhet är att allt fler svensklärare inom gymnasieskolan använder sig av det vidgade 

textbegreppet för att nå målen och låter den skönlitterära texten komma alltmer i 

bakgrunden. Varför måste man läsa romaner för att kunna diskutera värdegrund och 

genus? Speciellt inte när skönlitteraturen inte längre är det medium eleverna spontant 

väljer för förströelse eller för att lära sig något om livet. Idag förs diskussioner dels 

mellan lärare och elev om varför man ”måste” läsa just böcker men även mellan 

svensklärarna själva diskuteras nödvändigheten av att läsa skönlitteratur. Det kan även 

vara intressant att notera att elevernas nyfikenhet och egna drivkraft för att söka 

upplevelser genom litteraturen har minskat i takt med att medielandskapet förändrats. 

Den intellektuella utmaningen att läsa en bok ersätts av mer lättillgängliga sätt att tillägna 

sig en berättelse i form av exempelvis en film, vilket för många unga idag är det största 

mediet för upplevelser och förströelse. 

 

Mot bakgrund av ovanstående ter det sig intressant att under de senaste tio åren ett nytt 

fenomen har uppstått. Skönlitteraturen har fått fäste inom olika professionsutbildningar 

där skönlitteratur av hävd inte har haft en naturlig plats. Detta väckte mitt intresse. Är det 

verkligen så att litteraturläsningen inom gymnasieskolan minskar dramatiskt medan den 

så att säga återuppstår och får legitimitet inom vissa högre utbildningar? Är detta en 

bestående trend? Vad kan anledningen vara att skönlitteraturen används inom olika 

professionsutbildningar, vilka motiv finns för detta? Vad är det man tror att 

skönlitteraturen kan bidra med? Detta är några av de frågor som ligger till grund för mitt 

intresse för ämnet och denna uppsats. Mitt intresse väcktes redan i början av 2000-talet 

                                                
5 Ämnesplan för svenska i gymnasieskolan  
http://www.skolverket.se/sb/d/2503/a/13845/func/amnesplan/id/SV/titleId/Svenska 
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då Leif Alsheimer inledde sitt projekt vid Handelshögskolan i Jönköping där han lät 

studenterna på internationella juristprogrammet läsa skönlitteratur på sina kurser. Sedan 

dess har jag stött på ämnet i olika sammanhang bland annat berättade en medicinstudent 

som nyligen tagit sin examen i Lund att skönlitteratur sedan några år tillbaka ingår som 

ett obligatorium i läkarutbildningen. Jag har också med intresse följt den debatt som förs i 

media kring den litterära kanon samt de olika symposier där litteraturens roll och 

möjligheter diskuterats, just de frågor jag själv funderat över. 

 

Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med min undersökning är att försöka dokumentera, analysera och jämföra olika 

argument och motiv som förs fram för att läsa skönlitteratur i några olika 

professionsutbildningar. Jag är dessutom intresserad av att koppla dessa argument till den 

aktuella diskussionen om begreppet bildning som förs idag.  

 

1. Vilka motiv och argument för att läsa skönlitteratur förs fram?  

2. Skiljer sig/skiljer sig inte argumenten åt mellan olika utbildningar? 

3. Hur förhåller sig argumenten till olika bildningsbegrepp? Vilka idéer om litteraturens 

värde förs fram här? 

 

Arbetssätt 

 

När jag började leta material till min uppsats märkte jag att det fanns förvånansvärt lite 

dokumenterat i ämnet skönlitteratur inom professionsutbildningar. Jag valde därför att 

koncentrera mig på några olika yrkesutbildningar såsom läkarutbildningen, 

juristutbildningen samt ledarskapsutbildningen. Valet av de två första utbildningarna var i 

själva verket enkelt eftersom det var där jag hittade någon form av officiell 

dokumentation. Läkarutbildningen, eller rättare sagt vårdutbildningar i allmänhet, är ett 

stort utbildningsområde där skönlitteratur används i olika syften och är dessutom 

diskuterad och analyserad, till exempel har läkarutbildningen i Lund en kursplan för 

skönlitteratur.  
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Leif Alsheimers projekt för juriststudenter på Handelshögskolan i Jönköping är väl 

dokumenterat, dels genom Alsheimers bok Bildningsresan (2004) och dels genom den 

utvärdering av projektet som skett av Högskoleverket, Core Curriculum – en 

bildningsresa (2001) 

 

Valet av ledarskapsutbildningar grundar sig på att jag här tyckte mig se ett annorlunda 

sätt att använda skönlitteratur i utbildningen. Här finns lite dokumentation men jag tycker 

ändå att det kan vara av intresse att beskriva skönlitteraturens användning inom ett fält 

inte många kanske känner till. Här har jag bland annat använt mig av boken Ansvar Plikt 

Offer - Ledarskap i liv och litteratur 2008, författad av Jan Asplind, konsult i ledarskap, 

och Eva Faye-Wevle, litteraturvetare. De arbetar med litteratur i ledarskapsutbildningar 

främst då riktade mot chefer i större företag. Här ser jag en intressant utveckling som jag 

valt att beskriva.  

 

Jag ville speciellt vända mig mot utbildningar som inte direkt hade med undervisning i 

sig att göra, så jag valde medvetet bort lärarutbildningarna där skönlitteratur ofta används 

och där detta är väl dokumenterat.  

 

Det jag främst grundat min undersökning på, förutom ovanstående litteratur, är artiklar i 

olika tidskrifter, facktidskrifter och dagstidningar. Eftersom den insamlade informationen 

i huvudsak består av publicerade artiklar och reportage där oftast de projektinblandade 

intervjuas, blir informationen och argumenten subjektiva. Här kan det vara av intresse att 

jämföra de argument som förs fram i de olika utbildningarna. Undersökningen gör inga 

anspråk på att vara heltäckande utan är endast en generell översikt över några 

utbildningsområden i Sverige idag. Det betyder att resultat och tolkningar endast gäller 

för det här presenterade materialet och inte kan tolkas generellt. 

 

Jag har försökt begränsa mig till material från 2000 och framåt för att göra 

undersökningen så aktuell som möjligt och dels för att det är den period då 

skönlitteraturen fick fäste inom professionsutbildningar i Sverige. Dock finns det 

anledning att göra en kort historisk återblick för att belysa varför trenden uppstått och 

varifrån influenserna kommit. 
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Jag har varit i kontakt med olika aktuella lärosäten via mail och har fått information från 

några av dessa. Några har dock inte svarat eller svarat att de för närvarande inte har 

någon ansvarig att hänvisa till. Det kan här noteras att det har varit svårt eftersom det 

endast på några få lärosäten finns nedskrivna kursplaner eller dokument tillgängliga. Det 

har dessutom visat sig att många projekt med skönlitteratur är bundna till enstaka 

personer som initierat projekten men när dessa, eldsjälar, gått vidare till andra 

arbetsuppgifter har projekten ofta lagts ned. Jag har sökt information via nätet, dels på de 

olika lärosätenas egna utbildningssidor och dels i utbildningarnas egna tidskrifter. Jag har 

även använt mig av Artikelsök, LIBRIS, Eric och andra databaser.  

 

Aktuell forskning  
 
Här har jag valt att beskriva några aktuella forskningsprojekt som kan vara av betydelse 
för denna uppsats.  
 

Litteratur som livskunskap 
 
Att skönlitteraturens ställning i professionsutbildningar väcker intresse visar ett 

symposium som hölls i september 2008 kallat Litteratur som livskunskap – 

tvärvetenskapliga perspektiv på identitetsbyggande läsning. Symposiet var ett samarbete 

mellan Uppsala universitet med Torsten Pettersson, professor i litteraturvetenskap, och 

Högskolan i Borås med Skans Kersti Nilsson, universitetslektor i biblioteks - och 

informationsvetenskap, som initiativtagare. Utifrån olika perspektiv visar sjutton 

föredragshållare på litteraturläsningens betydelse inom skilda områden som t ex 

litteraturvetenskap, teologi, medicin och vårdvetenskap. Symposiets syfte var att ”lyfta 

fram litteratur och läsning som subjektiv, som emotionell och funktionell – inte minst 

genom dess möjligheter att utveckla en dialog inom individen men också mellan 

individer på samma villkor”. Litteraturens terapeutiska och personlighetsdanande 

möjligheter kan utnyttjas inom olika professionsutbildningar där dessa egenskaper är 

viktiga, menar man. Man ville även ta initiativ till och initiera vidare tvärvetenskaplig 

forskning samt möta det intresse som finns inom den högre utbildningen för 

bildningstanken och då specifikt skönlitteraturens värde.6 De olika föredragen 

                                                
6 Skans Kersti Nilsson, ”Litteratur som livskunskap – tvärvetenskapliga perspektiv på identitetsbyggande 

läsning Rapport från ett symposium”, Högskolan i Borås 2008 
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presenterades 2009 i en skrift, Litteratur som livskunskap – tvärvetenskapliga perspektiv 

på personlighetsutvecklande läsning.7  

Högskoleverket 
 
Högskoleverket har under 2000-talet intresserat sig för bildningsbegreppet och dess 

ställning inom högskolor och universitet. Redan 2001 inledde Högskoleverket sitt 

bildningsprojekt och 2002 publicerades en rapport, Bildning i svensk högre utbildning - 

en översikt från 34 lärosäten. I rapporten försöker man kartlägga hur 34 lärosäten arbetar 

med olika bildningsaktiviteter på olika sätt.8 Rapporten är en del av ett projekt kallat 

Bildning i högre utbildning initierat av dåvarande universitetskanslern Sigbrit Franke. 

Franke ansåg att utbildning inte enbart skulle ge kunskaper utan också bidra till 

studenternas personliga utveckling. Syftet var att skapa ”en motvikt till den 

fragmentarisering som den snabba utvecklingen mot en ökad specialisering har 

inneburit.”9 Man ville både kartlägga och sprida de goda exemplen på olika 

bildningsprojekt inom den högre utbildningen. Universitetskansler Anders Flodström 

menade att ”kunskap och bildning är viktiga förutsättningar för att kunna sätta in frågor i 

ett sammanhang och för att se konsekvenser, så att man kan angripa morgondagens 

problem.” I rapporten beskrivs några olika projekt där skönlitteratur ingår eller kan ingå 

som en del av bildningsprojektet.  

 

Högskoleverket har fortlöpande under 2000-talet publicerat flera rapporter om bildning 

som riktat sig till olika grupper inom högskolan; lärare, studenter och forskare. I Att 

fånga bildning 10 försöker man utvärdera bildningsbegreppets betydelse och undersöka 

hur begreppet kommer till uttryck i tre yrkesutbildningar, läkarutbildningen, 

lärarutbildningen och juristutbildningen. Yrkesutbildningar innehåller instrumentell 

kunskap men det finns även ett krav på andra kunskaper som förhållningssätt och 

värderingsförmåga. Eftersom bildningsbegreppet inte explicit finns inskrivet i kursplaner 

eller examensbeskrivningar är det svårt att avgöra vilken roll bildning spelar i praktiken. 

Trots detta finns bildningsaspekten med i olika examensbeskrivningar, som till exempel 

                                                                                                                                            
 
7 Skans Kersti Nilsson och Torsten Pettersson, red. Litteratur som livskunskap - tvärvetenskapliga 

perspektiv på personlighetsutvecklande läsning, Högskolan i Borås 2009 
8 Karin Agélii, Högskoleverkets rapportserie Bildning i svensk högre utbildning – en översikt med exempel 

från 34 lärosäten, 2002:35 R 
9 Per Gunnar Rosengren, Högskoleverkets rapportserie Att fånga bildning Rapport 2009:24 R 
10 Agélii, Bildning i svensk högre utbildning, 2002  s 8 
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kritiskt tänkande och kommunikationsförmåga och borde då kunna definieras, menar 

man. För att definiera det svårhanterliga begreppet bildning använder man sig här av en 

stipulativ definition, där bildning får stå för ”ett perspektiv på kunskap, där medvetande 

om de värderingar som kunskapen bygger på och dess innehåll går hand i hand”. Det 

handlar om en fördjupad kunskap som integreras med den som lär sig och dennes 

värdesystem. Den måste också ”förmedlas i en kontext som präglas av kritiskt tänkande, 

reflektion, etik och kommunikation. Ett utvecklande av studentens förmåga att göra 

självständiga omdömen inom sitt område blir centralt”.11  

 

Trots att bildningsbegreppet anses som centralt i många utbildningar visar 

undersökningen på stora svårigheter att utveckla bildningen inom högskolan. Dels är 

begreppet som tidigare nämnts svårdefinierat och dels finns ofta inte utrymme i 

utbildningarna. Lärare och studenter upplevde inte heller att bildning var av avgörande 

betydelse för arbetslivet. Övriga faktorer som studiemedelssystemet, finansiering av 

kurserna och brist på tid gör att utbildning och bildning har svårt att förenas i högre 

utbildning. Högskoleverket betraktar dock studien som en förstudie och menar att det 

behövs mer och djupare forskning kring det svårdefinierade begreppet bildning kopplat 

till högre utbildning. 12 Trots intresset för bildningens position har Högskoleverkets 

särskilda satsning på bildning lagts ner våren 2010. 

 

Skönlitteraturens användning i professionsutbildningar 
 
Margareta Petersson, professor i litteraturvetenskap i Växjö håller, tillsammans med 

Anette Årheim, filosofie doktor i litteraturvetenskap, för närvarande på med ett projekt 

kring skönlitteraturens betydelse i professionsutbildningar. Utgångspunkten är det gap 

mellan den teoretiska instrumentella kunskapen och den yrkespraktik som många 

professionsutbildningar har problem med. Här har flera professionsutbildningar vänt sig 

till skönlitteraturen som en väg att vidga studenternas erfarenhet och ge dem möjlighet att 

lära känna sig själva.  Peterson och Årheim menar att detta är intressant för 

litteraturvetare eftersom litteraturen dels sägs vidga studenternas erfarenheter men även 

öka deras förmåga att läsa och tolka berättelser vilket kan vara viktigt i professioner där 

möten med människor är det centrala. Peterson och Årheim vill undersöka hur detta 
                                                
11Rosengren, Att fånga bildning, 2009 s 8ff 
12 Rosengren, Att fånga bildning, 2009 s 35 
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fungerar i praktiken samt vilket värde professionsutbildningarna tillmäter 

skönlitteraturen. Man har koncentrerat sig på några yrken där det berättande inslaget är 

stort t ex läkare och lärare.13 Projektet är inte avslutat men verkar mycket intressant. 

 

Analogitänkande och litterärt värde 
 
”Analogitänkande och litterärt värde” är ett pågående forskningsprojekt under ledning av 

Anders Pettersson, professor i litteraturvetenskap, vid Umeå universitet. Projektet har 

bland annat till uppgift att försöka förklara de underliggande processerna i 

litteraturläsning, de psykologiska och kommunikativa, och skapa en modell för dessa 

utifrån kognitiva teorier om analogitänkande. Pettersson menar att analogitänkande är när 

läsaren sätter det lästa i samband med något i verkligheten och reflekterar över detta 

förhållande. Dessa reflektioner ger läsaren nya perspektiv.  ”Litteraturen ska stimulera till 

förståelse av verkligheten och påverka läsarens tankar”.14  Pettersson utgår från att 

litteraturen inte säger något specifikt om verkligheten utan att läsaren genom läsandet 

bearbetar det lästa och får tankar kopplade till den faktiska verkligheten. Det är 

bearbetning av texterna som är det centrala. Här kan analogitänkande vara en 

förklaringsmodell, vi speglar oss själva i texten och kan genom analogitänkande sätta in 

oss själva i den. Ett annat av projektets mål är att undersöka om läsning av skönlitteratur 

ger kognitiva erfarenheter som skiljer sig från läsning av sakprosa. Projektet avslutas 

under 2010. Pettersson har även i sin tidigare forskning fokuserat på frågan hur läsaren 

upplever litteraturen och kopplar ihop det lästa med sin egen verklighet. Läsning, menar 

Pettersson, skapar både en emotionell och kognitiv process där vi både erhåller kunskaper 

men även upplever empati och identifikation. Identifikation är enligt Pettersson av central 

betydelse då läsaren identifierar sig med en fiktiv karaktär och skapar en analogi mellan 

den denne och sig själv. Pettersson påpekar dock att analogitänkande bara bör ses som en 

möjlig väg bland andra att beskriva litteraturens skapande kraft och den process där detta 

sker. 15 

 

                                                
13 Margareta, Petersson, och Annette Årheim, ”Litteratur och lärande Nationellt nätverk för svenska med 

didaktiskt inriktning”, www.educ.umu.se/forskning  2010-02-04  
14 Anders Pettersson, ”Analogitänkande och litterärt värde” www.umu.se/littnord/forskning/pettersson 

2010-04-06  
15 Anders Pettersson, ”Analogitänkande som centralt för utbytet av litteratur” i Litteratur som livskunskap – 

tvärvetenskapliga perspektiv på personlighetsutvecklande läsning, (red) Skans Kersti Nilsson och 
Torsten Pettersson 2009,  s.29 
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Ovanstående exempel på forskning kring läsning av skönlitteratur tycker jag beskriver 

problemen med att definiera bildningsbegreppet och att skönlitteraturens värde och 

legitimitet inte är okomplicerat. 

 

Teoretisk utgångspunkt 
 

När jag började söka efter adekvat information om skönlitteratur i 

professionsutbildningar kom jag ständigt att stöta på begreppet ”bildning”.  Några namn 

som ofta återkom var Martha Nussbaum, Bernt Gustavsson och Sven-Eric Liedman. Här 

följer en diskussion om bildningsbegreppet och en presentation av olika synsätt på 

begreppet bildning. Eftersom uppsatsens omfång inte medger en heltäckande utredning 

av bildningsbegreppet har jag har utgått från Bildningens förvandlingar av Bernt 

Gustavsson (red) 2007 där bildningsbegreppet belyses från olika perspektiv av olika 

filosofer och forskare. Jag tycker boken med sin mångfald beskriver och problematiserar 

svårigheten att definiera begreppet bildning. Boken utkom 2007 och känns därför aktuell 

för synen på bildning idag.16 Bildning i vår tid (1996) av samme författare har fått tjäna 

som bakgrundsinformation och uppslagsverk för att belysa vissa termer och begrepp 

knutna till ämnet samt att skapa perspektiv på hur intresset för bildning växt fram de 

senaste tjugo åren.17 Bernt Gustavsson har även vidareutvecklat sin syn på bildning i 

Utbildningens förändrade villkor - nya perspektiv på kunskap, bildning och demokrati 

(2009) där han knyter an till samhällsutvecklingen.18 Boken känns ytterst aktuell eftersom 

den beskriver bildningsbegreppets ställning i Sverige idag samtidigt som den lägger stor 

vikt vid den förändrade mediesituationen och samhällsförändringen. 

 

 Högskoleverkets rapportserie från 2002-2009 kring begreppet bildning har stor auktoritet 

för hur man ser på bildning inom den högre utbildningen och är därför intressant för 

denna uppsats och kommer därför att kommenteras. 

  

Slutligen ägnas ett avsnitt åt Martha Nussbaum som med sin bok Cultivating Humanity  A 

Classical Defense Of Reform In Liberal Education 1997 har fått stor betydelse och 

                                                
16 Bernt Gustavsson (red.),  Bildningens förvandlingar, Göteborg, Daidalos 2007  
17 Bernt Gustavsson, ”Bildning i vår tid”, www.hsv.se/bildning  
18 Bernt Gustavsson, Utbildningens förändrade villkor – nya perspektiv på kunskap, bildning och 

demokrati, Liber 2009  
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genomslagskraft för synen på bildningsbegreppet inom den högre utbildningen i hela 

västvärlden.19 Nussbaum är stark anhängare av den tradition som kallas Liberal 

Education, en form av allsidig utbildning där skönlitteratur spelar stor roll. Därför 

kommer även ett avsnitt att kort beskriva Liberal Education och dess påverkan på 

svenska lärosäten. 

 

Bildningsbegreppet 
 

I en snabbt föränderlig värld räcker det inte att veta numret till nummerupplysningen eller 

adressen till en sökmotor på nätet. Man måste också ha en egen ryggrad av kunskap som gör 

att man kan orientera sig i en värld av påståenden och ytlighet. Det handlar om egenmakt och 

motståndskraft.20 

 

Vad beror det på att begreppet bildning fått så stor förnyad genomslagskraft under de 

sista tjugo åren? En omvälvande samhällsförändring har skett där informationsteknologi, 

medialisering och globalisering har förändrat människors liv. Även synen på kunskap och 

utbildning förändras och det blir allt svårare att hantera mängden av information. Många 

av de problem vi står inför när det gäller miljö och levnadsvillkor måste lösas globalt 

vilket kräver vidgade kunskaper om andra människors livsvillkor. Detta är några av de 

faktorer Bernt Gustavsson tror påverkar vårt förnyade intresse för bildning. Gustavsson 

skriver i inledningen till antologin Bildningens förvandlingar att begreppet bildning 

måste ses mot bakgrund av samtiden. Han menar att samhällen förändras och då måste 

även bildningsbegreppet ständigt omtolkas.21 Gustavssons syfte är just att försöka 

definiera begreppet bildning mot bakgrund av vårt heterogena, mångkulturella samhälle 

och diskutera vad begreppet kan tänkas stå för idag.  

Kort historik 
 

Två dominerande bildningstraditioner utvecklades i brytningstiden mellan Upplysning 

och Romantik där filosoferna och nyhumanisterna Immanuel Kant och Friedrich Hegel 

fick stor betydelse. Det uppstod ett behov att uppvärdera annan kunskap än den rent 

                                                
19 Martha Nussbaum, Cultivating Humanity A Classical Defence Of Reform In Liberal Education, 
Cambridge Mass.: Harward UP 1997 
20 Christer Nylander, www.newsmill 2010-02-23 
21 Bernt Gustavsson, ”Bildningstankens aktualitet och historiska framväxt” i  Bildningens förvandlingar, 

(red) Gustavsson, Göteborg, Daidalos  2007 s 7 
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instrumentella, vetenskapliga. I Kants efterföljd verkade Wilhelm Humboldt som med sin 

klassiska bildningstanke reformerade universitetsväsendet i Tyskland. Humboldt utgick 

från Kants tankar att utbildning skulle vara fri och människan skulle tänka själv. Här 

finner vi begrepp som påverkat vår syn på bildning ända in i vår tid, ”det vetenskapliga 

rena förnuftet, det moraliska praktiska förnuftet och den estetiska omdömeskraften”. 

Humboldt vidareutvecklade Kants tankegångar där bildningsbegreppet gick tillbaka till 

det antika begreppet paideia och avsåg en allsidig, kontinuerlig utveckling av människan. 

Humboldts tankar innebar att människan skulle söka sin kunskap själv och att 

forskningen måste vara fri och därigenom skapa en människa fri att delta i det offentliga 

livet. I denna form av bildningsskapande blir bildandet av människan en enskild 

angelägenhet. Humboldts tankar har fått stor fäste och påverkat vårt moderna 

universitetsväsende, där forskning och undervisning är nära förbundna .22  

 

 Hegel å andra sidan menar att bildning är en del av samhällets utveckling. Människan 

utvecklas i samspel med andra och de olika gemenskaper som hon tillhör. 

Främlingskapet, alienationen, är centralt för Hegel, bildningsbegreppet blir en relation 

mellan det kända och det okända, dig själv och den andre.23 Hegels tankar ligger till 

grund för Hans Georg Gadamer och Paul Ricoeurs utvecklingen av hermeneutiken där 

tolkning och förståelse är centrala begrepp.  

 

Enligt Gadamers hermeneutik blir bildning en fri process, ett lustfyllt sökande efter 

kunskap. Gadamer ser kunskap och bildning som en resa mellan det kända och det 

okända, mellan frihet och förebild. Bildning blir en konstant rörelse däremellan, det som 

kallas en bildningsresa. Det som blir viktigt är att utifrån det kända öppna sig mot det 

okända och även för nya och annorlunda tolkningar. Bildning blir för Gadamer 

hemkomsten när upplevelsen av det annorlunda påverkar det kända, invanda.  

 

Här tycker jag Gustavsson utvecklar Gadamers teori vidare på ett intressant sätt. Han 

menar att förutsättningen för att vilja öppna sig för det okända är ett intresse eller en 

nyfikenhet på det okända. Hur intresse skapas är ett pedagogiskt grundproblem idag. Ett 

annat problem är att för att kunna tolka något behövs ett visst mått av förförståelse. I 

dagens mångkulturella samhälle finns många slag av förförståelser och de ändras när 

                                                
22 Per Gunnar Rosengren, Att fånga bildning, Högskoleverket 2009:24 R s 11f 
23 Bernt Gustavsson, (red) ”Bildning som tolkning och förståelse” i Bildningens förvandlingar 2007 s 74 
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samhället förändras. Enligt Gadamer är förförståelsen beroende av vår tradition. 

Gustavsson menar att det idag kan vara ett problematiskt begrepp eftersom även 

traditionen ändras över tid och människan med den. Eftersom tillvaron tolkas utifrån ”en 

tradition och tolkningsgemenskap” … blir det centrala ”den dialogiska öppenheten till det 

för en själv främmande och annorlunda.” 24  Därför, menar Gustavsson, kan det vara 

bättre att använda ordet ”erfarenhetsutrymme” det vill säga allt som en människa har 

kommit i kontakt med under sitt liv. 

 

Paul Ricouer utvecklar Gadamers tankar i hermeneutiken till att poängtera berättelsens 

betydelse. Genom berättelsen placeras våra liv i ett större historiskt sammanhang får oss 

att förstå världen och oss själva. Gustavsson beskriver hur Ricoeur hämtade sin filosofi 

från Kant där berättelsen och fantasin inte är möjliga utan varandra och att denna 

skapande fantasi är bildningsbegreppets kärna.25 Ricoeur menar att berättelsen blir det 

som binder oss samman som sociala varelser.  

 

Men hur kan vi koppla ihop bildnings två sidor, frihet att söka kunskap, den subjektiva 

fria processen och förebilden, eller målet som ska uppnås? Här menar Gustavsson att 

hermeneutiken kan vara till hjälp. Det som förenar hermeneutikerna är att de fokuserar på 

själva receptionen, tillägnelsen av tolkningen och det är där som potentialen för bildning 

finns. Bildningsbegreppet får då stå för hur vi använder oss av den kunskapen i en 

specifik situation, hur vi förstår situationen, handlar och bestämmer hur vi ska agera. 

Bildningsresan ”blir en central del av människa, samhälle och kultur i en global 

tidsålder.”26  

 

Högskoleverket och bildningsbegreppet 
 

Högskoleverkets bildningssatsning, som tidigare nämnts i avsnittet om tidigare forskning, 

inleddes 2001. Högskoleverket ansåg att bildning borde finnas med som en viktig del i 

den högre utbildningen. Inspirationen kom från den anglosaxiska världen där Liberal 

Education med tydliga inslag av bildning har en lång tradition. Även förändringen då 
                                                
24 Bernt, Gustavsson, Utbildningens förändrade villkor – nya perspektiv på kunskap, bildning och 

demokrati, Stockholm, Liber 2009   s. 110 
25 Bernt Gustavsson, Bildning i vår tid: om bildningens möjligheter och villkor i det moderna samhället 

Wahlström och Widstrand 1996 s 102 
26 Bernt Gustavsson, Utbildningens förändrade villkor, 2009 s 116 
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flera professionsutbildningar införlivades med universitet och högskolor gjorde att 

intresset för och behovet av annan kunskap än den rent instrumentella ökade. 

Högskoleverket har avstått från att definiera det komplicerade begreppet bildning men 

man säger att står för ”en förmåga att anknyta kunskap och utbildning till samtiden och 

till samhällets utveckling i bred mening”. Det står också för ett ämnesövergripande 

perspektiv och ett kritiskt förhållningssätt.27  

 

Denna definition kritiseras av Moira von Wright som i sin artikel, ”Bildning i gränssnittet 

mellan självet och världen”,28  anser att Högskoleverket tolkar bildningsbegreppet som en 

form av kritiskt tänkande. Wright menar att ett kritiskt tänkande inte kan vara utan 

innehåll och att kritiskt tänkande inte de facto leder till personlig bildning. Enligt Wright 

är det komplicerat att koppla samman kunskapsinhämtning med kritiskt tänkande och se 

hur det automatiskt ska leda till bildning. Wright ser även en fara i att som 

Högskoleverket se på bildning som något som tidigare var förbehållet ett fåtal nu ska 

erbjudas alla inom högskolor och universitet vilket lätt kan leda till en fastställd kanon 

istället för att låta människor skapa sin bildning tillsammans med andra där man utmanar 

och ifrågasätter både gammal och ny kunskap. 

 

Bildningsbegreppet inom professionsutbildningen   
 
Som tidigare nämnts har bildningsbegreppet fått ny aktualitet inom universitet och 

högskolor under 2000-talet främst inom många professionsutbildningar. Universitet och 

högskolor har, enligt politiska mål, kraftigt ökat sitt intag och allt fler yrkesinriktade 

utbildningar förts in under universitet och högskolor. Sverige har en lång tradition av 

yrkesutbildning där målet varit att bli klar med sin utbildning och bli anställd. Denna 

ekonomiska motivering nådde sin topp i mitten av 80-talet men är den alltjämt 

dominerande i det svenska samhället.29  Den avlöste den demokratiska motiveringen, en 

skola för alla. Detta har lett till att de rent akademiska ämnena inom humaniora, med en 

mer bred och fri utbildning har fått stå tillbaka. Bildningsperspektivet har inte varit det 

                                                
27 Karin Agélii, ”Bildning vid högskolor och universitet” i Gustavsson (red) Bildningens förvandlingar, 

Göteborg, ,Daidalos 2007 s. 87 
28 Moira von Wright, ”Bildning i gränssnittet mellan självet och världen” i Gustavsson (red) Bildningens 

förvandlingar s 23 
29 Bernt Gustavsson, Utbildningen förändrade villkor – nya perspektiv på kunskap, bildning och demokrati, 

Stockholm, Liber, 2009 s 28 
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viktigaste i högre utbildning på samma sätt som i andra länder konstaterar 

Högskoleverket. Därför vill man diskutera och lyfta frågan om bildningen och dess 

betydelse. 30  

 

Christer Fritzell menar i sin rapport ”Bildningens förgreningar” att Högskolans problem 

med bildningsaspekten kan bero på den förändring som skett när en rent yrkesutbildande 

kultur möter den rent akademiska och det är inte alldeles självklart att gränsöverskridande 

bildningsinslag kan vara fruktsamma.31  

 

Samtidigt har samhället förändrats och allt fler undersökningar tyder på att den rent 

instrumentella utbildningen inte räcker till för att hantera det allt mer komplexa 

arbetslivet. Människan behöver en mer varierad kunskap som Gustavsson benämner 

praxis. ”Praxis innebär att kunna handla på ett för människan och samhället klokt sett och 

är på det sättet kopplat till fronesis, praktisk klokhet. I sin vidaste betydelse innebär det 

förmågan att kunna använda sina samlade kunskaper och erfarenheter på ett klokt sätt, till 

gagn för människa och samhälle.”32  Praxis kan också innebära en förmåga att tänka, 

reflektera och innefatta personlig mognad. Gustavsson anser att här fyller diskussionerna 

inom högskolan en viktig funktion trots problematiken och svårigheten att definiera 

begreppet bildning.  

 

Liberal Education 
 

Liberal Education eller Liberal Arts Education, en utbildning för livet, har sin grund i 

den anglosachsiska världen. Liberal education vill utveckla studenternas hela 

personlighet och vilar på en etisk och demokratisk grund. Numera står liberal education 

vanligtvis för den form av utbildning som bedrivs på många prestigelärosäten i framför 

allt USA. Det som utmärker liberal education är främst det starka fokus som läggs på 

bildningsbegreppet. Tanken är att studenterna utöver sina specialinriktade kurser, fritt 

utifrån intresse, ska välja kurser från andra discipliner främst humaniora. Studierna syftar 

främst till att få en bred utbildning och utvecklas som människa för att bli det som 
                                                
30 Per Gunnar Rosengren, Högskoleverket 2009:24 R s 17 
31 Christer Fritzell ”Bildningens förgreningar”, Institutionen för Pedagogik, Växjö Universitet, Rapport 

77:4 2004 
32 Bernt Gustavsson, Utbildningen förändrade villkor – nya perspektiv på kunskap, bildning och demokrati  

2009 s 192 
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filosofen Martha Nussbaum kallar världsmedborgare. De undervisande lärarnas uppgift 

som mentorer är att i en nära kontinuerlig kontakt ge råd och inspirera studenterna. Den 

sociala samvaron är viktig och skapar kontinuitet. Studenterna får tid att utveckla sig 

själva och att reflektera. 

 

Liberal Education i Sverige 
 

Både Bernt Gustavsson och Sven-Eric Liedman, professor i idé- och lärdomshistoria, ser 

bildning som en livslång ständigt pågående fri process där bildning och utbildning hör 

ihop. Liedman menar att om man vill överföra något av den amerikanska modellen med 

liberal education till svenska förhållanden måste man, förutom frihet för den enskilde att 

välja kurser, börja med att ta bort motsättningen mellan teoretisk och praktisk kunskap. 

Dessutom måste kunskap ses som ett livsprojekt och inte bara något man skaffar sig 

under en kort utbildning och att utbildning är både enskild och kollektiv.33 Gustavsson 

använder bildningsbegreppet fronesis, praktisk klokskap. Dessa teorier ingår i liberal 

education och borde vara överförbara till svenska förhållanden.  

 

Liberal education är på frammarsch i Sverige idag. Högskolan på Gotland satsar sedan 

hösten 2009 på att som första lärosäte bli Sveriges första högskola med helt genomförd 

liberal education. Det man vill uppnå är att bilda ”hela studenten”. Arbetslivet efterfrågar 

flexibla människor med varierade kunskaper som kan hantera förändringar och olikheter. 

Det är, menar man, helt i Bolognaprocessens anda där bland annat anställningsbarhet står 

i fokus.34 Biblioteket spelar en stor roll i projektet. Läsning av skönlitteratur ska få stort 

utrymme och ska infogas i de ordinarie kurserna. Litteraturen ska läsas utifrån ett annat 

perspektiv än faktalitteratur. Studenterna ska ”lära sig relatera sin läsupplevelse till annan 

text, till sig själv, och till omvärlden. Upplevelsen är det primära och att kunna 

kommunicera det upplevda i både tal och skrift”.35 

 

Även Högskolan i Borås söker nya mål och strategier för att möta ett föränderligt 

arbetsliv. Här satsar man på att bli det ”kompletta professionslärosätet”.  Enligt Johan 

Sundeen, informationsstrateg, har satsningen inletts med en föreläsningsserie, ”Från 

                                                
33 Skans Kersti Nilsson, ”At the core”, Högskolan i Borås 2005:3 
34 Leif Borgert, ”Utbildning inom nya ramar” Uppsala Nya Tidning  2007-09-11 
35 Nilla Nyberg och Kerstin Simberg ”Liberal Education – Högskolan på Gotland”, Borås 2009 
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Högskolan i Borås till Humbodt: Perspektiv på universitetsidén under 200 år” där 

bildningsfrågorna stått i centrum. I lärosätets programmål för 2010-2013 skriver man, att 

”Kulturella, litterära, psykologiska och vetenskapshistoriska referensramar berikar 

studenterna och gör den bättre rustade för de mänskliga möten som utmärker ett 

kvalificerat yrkesliv. Bildning är en nyckel till breddade karriärmöjligheter och 

underlättar för studenterna att i sitt yrkesliv röra sig mellan olika professionsfält.”����

Viktigt är också professionsetiska perspektiv där normer och värderingar är viktigt för 

studentens utveckling. Johan Sundeen menar att här används skönlitteraturen inom olika 

utbildningar för att belysa ”klass, kön och etnicitet.”37  

 

Martha Nussbaum  
 

Den filosof som fått stort inflytande på synen på bildningsbegreppet i Sverige är Martha 

Nussbaum, amerikansk filosof och nyaristoteliker, som i sin bok Cultivating Humanity  A 

Classical Defense of Reform in Liberal Education 1997 argumenterar för en utbildning 

som syftar till att skapa ”world citizens”, världsmedborgare som kan leva och delta i ett 

mångkulturellt och heterogent samhälle som till exempel det amerikanska. Om 

studenterna ska kunna inse allas lika människovärde och få demokratiska värderingar 

samt att utveckla ett kritiskt synsätt på den egna kulturen måste universiteten 

tillhandahålla liberal education. Liberal education har en lång tradition i Amerika men 

Nussbaum menar att den håller på att urvattnas och därför kräver en reformering för att 

passa in i det nya heterogena och mångkulturella samhället. Nussbaum menar att man 

måste värna om liberal education där dess syfte är “-a higher education that is a 

cultivation of the whole human being for the functions of citizenship and life 

generally”.38 Inspirationen hämtar hon hos Sokrates och den antika filosofin.  

 

För att utveckla denna förmåga ser hon tre kompetenser som primära. För det första är det 

viktigt att tänka kritiskt och inte acceptera auktoriteter och traditioner bara för att de är 

vanor i den egna kulturen. Nussbaum kallar detta The Socratic Selfexamination. För att 

kunna vara kritisk och undersöka måste kompetenser som att resonera logiskt, kunna 

                                                
36 Johan Sundeen,  Högskolan i Borås Det kompletta professionslärosätet, Borås DNR 473-09-60, 2010 
37 Johan Sundeen,  2010  
38 Martha, C, Nussbaum, Cultivating Humanity: a Classical Defense of Reform in Liberal Education, 

Cambridge Mass: Harward UP 1997 s 9 
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kontrollera fakta och bedöma dess värde utvecklas och tränas. För det andra måste vi lära 

oss om andra främmande kulturer och se oss själva inte bara som en del av en grupp eller 

minoritet utan som del av ett större sammanhang. För att kunna bli bildad behöver vi se 

oss själva som ”human beings bound to all other human beings by ties of recognition and 

concern”. För det tredje, men viktigast, är förmågan att förstå hur andra människor tänker 

och lever. Nussbaum kallar detta för den narrativa fantasin som hon betecknar som en 

förmåga att ” to think what it might be like to be in the shoes of a person different from 

oneself, to be an intelligent reader of that person’s story and to understand the emotions 

and wishes and desires that someone so placed might have”.39   

 

Enligt Nussbaum är skönlitteraturen det som bäst lämpar sig för att utveckla den narrativa 

fantasin. Den narrativa fantasin är viktig för ett aktivt kritiskt medborgarskap där vi kan 

se andras liv och reagera med sympati eller ilska och framför allt medlidande. I 

litteraturen ligger möjligheten att det som händer andra kan hända dig, att se din egen 

sårbarhet. 40  

 

För Nussbaum är begreppet medlidande viktigt. Hon menar att litteraturen speciellt kan 

vara användbar i yrken där det gäller sätta sig in i en annan människas situation och 

handla därefter. Litteraturen förmår oss se likheter mellan människor och att vi alla 

egentligen har samma behov. I litteraturen finns det hon refererar till som ”the 

Compassionate Imagination”. Litteraturen visar vardagslivet för någon annan och läsaren 

kan för ett ögonblick föreställa sig det vilket ger en grund för social rättvisa. Enligt 

Nussbaum ökar litteraturen vår medvetenhet och vårt politiska omdöme och utmanar våra 

värderingar. Det kritiska och empatiska läsandet bör gå hand i hand, först då kan vi lära 

oss något om livet och få moralisk kunskap. Skönlitteraturen kan göra att vi skärper vår 

förmåga att se vad det moraliskt riktiga i en situation är eftersom skönlitteraturen 

beskriver det specifika det unika i en situation. Den hjälper oss också att utveckla den 

praktiska klokheten, fronesis, som används för att bedöma och agera i olika situationer så 

rätt som möjligt. 

 

För att utveckla denna form av läsande bör diskussioner om litteraturen ske i grupp 

tillsammans med andra då den kritiska läsningen och den emotionella uppgår i varandra 

                                                
39 Nussbaum 1997 s 9 
40 Nussbaum 1997 s 97 
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och är beroende av varandra. Nussbaum hänvisar till litteraturforskaren Wayne Booth 

som menar att litteraturen ska diskuteras och analyseras tillsammans med andra vars 

åsikter utmanar våra egna. Booth kallar processen för ”co-duction” när vi ser hur vi 

själva förändrats under läsandet. 41 

 

Den litteratur som Nussbaum förespråkar består främst av den västerländska kanon men 

även av litteratur från andra kulturer. De genrer som är bäst lämpade är dramat och 

framför allt den realistiska 1800-talsromanen eller romankonsten över huvud taget.42 Vi 

måste även vara kritiska och ifrågasätta den litteratur som anses som ”fin”.  

 

Martha Nussbaum ser en fara i den allt mer ökade specialiseringen i yrkeslivet och menar 

att vi måste bevara liberal education. Allt fler skolor inriktar sig på att utbilda specialister 

inom olika områden och glömmer bort att förmågor som att skapa sammanhang och 

inlevelseförmåga, allt för att klara det moderna samhället. Hon är dock medveten om att 

liberal education också är en kostnadsfråga där studenter numera inte har råd att ägna sig 

åt utbildning som inte direkt leder till en specifik kompetens. Vår komplexa värld har 

behov av kritiska, respektfulla och bildade människor. Ett sätt kan vara införa 

interdisciplinära kurser där hon framför allt ser ett samarbete mellan filosofin och 

litteraturvetenskapen.43 I liberal education är mångfaldigheten av tolkningar viktiga, 

litteratur och filosofi kan visa oss vilka vi är och vilka vi kunde vara. 

 

Andra röster om Nussbaum 
 

Magnus Persson ser en fara i att som Nussbaum låta skönlitteraturen få ett alltför stort 

inflytande och värde. Han menar att Nussbaum inte berör andra medier utan endast 

fokuserar på skönlitteraturen trots att medielandskapet förändrats. Men han säger också 

att hon förordar en läsning som är ”både inkännande och kritisk”, vilket innebär en 

läsning där vår första naiva läsning diskuteras kritiskt och utmanas av andras. Persson ser 

en möjlighet i Nussbaums resonemang där det han kallar kreativ läsning kan vara en 

möjlighet att utveckla det kritiska tänkandet och empatin och leda till en utveckling av 

världsmedborgare. Kreativ läsning, enligt Persson, är när ”den kritiska läsningen möter 

                                                
41 Nussbaum 1997 s 101 
42 Nussbaum 1997 s. 93ff 
43 Nussbaum 1997 s 297 
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den naiva. Kreativ läsning handlar om läsarens reflexioner över och problematiseringar 

av sin egen läsning – i dialog med andra.” 44 Han instämmer också med Nussbaums syn 

på romankonsten som den främsta formen av litterärt uttryck:  

 

Romanformen kännetecknas av att det fokuserar det möjliga, inte det som är eller måste vara. 

Läsaren tvingas förhålla sig till alternativa verkligheter, värderingar och livsåskådningar. 

Romanen tenderar också att vara ”disturbing” och framkalla starka känslor. Den oroar, 

förbryllar och får oss att ifrågasätta konventioner. Romanen sätter också fokus på det vanliga 

och vardagliga på ett sätt som litteraturens andra genrer inte gör lika ofta eller intensivt. [ …] 

Sammanfattningsvis förkroppsligar genren moralisk och politisk vision som är demokratisk, 

medkännande och som bejakar komplexitet, alternativa möjligheter och kvalitativa 

skillnader.45  

 

Enligt Bernt Gustavsson har Nussbaums tankar väckt liv i den kunskapsteoretiska 

debatten om lärande och bildning. Gustavsson anknyter till den antika uppdelningen av 

begreppet kunskap där episteme står för det vetenskapliga kunnandet, techne för handens 

kompetens, yrkeskunnandet och slutligen fronesis, förståelsen för och tolkningen av vad 

man gör den praktiska klokheten. Nussbaums teorier om att förnuft och känsla måste 

samverka är viktiga för att skapa en helhet i en ”god utbildning”.46 Han noterar dock att 

Nussbaum inte anknyter till hermeneutiken trots att många av hennes teorier tangerar 

den. 

 

Litteraturvetaren Merete Mazzarella är kritisk till Nussbaums oreserverade tilltro till 

skönlitteraturens förmåga. Hon menar att vi inte kan, trots skönlitteraturens många goda 

egenskaper, bevisa att skönlitteratur gör oss till bättre och mer demokratiska människor.47 

 

 Även Sven-Eric Liedman menar i sin bok Ett oändligt äventyr att Nussbaums teorier inte 

alltid kan översättas till Europeiska förhållanden och att Nussbaum beskriver en ideal 

verklighet som inte heller riktigt stämmer med amerikanska förhållanden idag. Liedman 

påpekar ändå att de ideal som liberal education står för bör vara viktiga i en demokrati.48  

                                                
44 Magnus Persson, Varför läsa litteratur? Om litteraturundervisningen efter den litterära vändningen, 

Lund, Studentlitteratur, 2007 s 264 
45 Persson  2007 s 258ff 
46 Skans Kersti Nilsson, At the Core, 2005:3 
47 Annette Årheim, ”Perspektiv på värdet av skönlitterära erfarenheter” i Kåreland red Läsa bör man…? – 

den skönlitterära texten i skola och lärarutbildning, Stockholm, Liber 2009   
48 Sven-Eric, Liedman, Ett oändligt äventyr, Stockholm, Albert Bonniers Förlag  2007 s 346ff 
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Litteraturvetaren Anette Årheim tolkar Nussbaums teorier mer positivt. Årheim menar att 

Nussbaum förstår att skönlitteratur automatiskt inte gör läsaren till en kritisk 

världsmedborgare.  ”Avgörande för skönlitteraturens unika personlighetsutvecklande 

potential är att den diskuteras i ett offentligt rum utifrån demokratiska aspekter” 49 

Årheim menar att det är hur vi läser som är avgörande. 

 

Merete Mazzarella presenterar i en artikel filosofen Nora Hämäläinens avhandling A 

literary Turn. Rethinking the Roles of Generalization and Theory in Anglo-American 

Moral Philosophy 2009.  Hämäläinen diskuterar hur skönlitteraturen och moralfilosofin 

kan berika varandra utifrån bland annat Martha Nussbaums teorier. Enligt Mazzarella är 

Hämäläinens åsikter relevanta. ”Anspråken på vad litteraturen förmår brukar nämligen 

ofta bli stora och diffusa på en och samma gång - när man vill föra in skönlitteratur i 

vetenskapliga utbildningar talar man ofta om att komplettera det hårda med något mjukt, 

eller så menar man att tekniker och läkarstudenter i största allmänhet blir bättre 

människor av att läsa skönlitteratur” skriver hon. Hämäläinen anser att användandet av 

skönlitteratur i naturvetenskapliga utbildningar hänger ihop med en tro på ett moraliskt 

universum där åsikterna om moral inte är subjektiva utan där man utgår från relationer 

mellan individer till att diskutera hur vi ska leva vårt liv. Hämäläinen beskriver hur 

Nussbaum talar om ”moralisk perception” där den kritiska läsningen ska göra oss 

moraliskt medvetna om vilka val vi ska göra i olika situationer och att brist på en 

känslomässig reaktion kan innebära avsaknad av moral. Hämäläinen visar att olika 

filosofer och även samma filosof kan använda skönlitteraturen på olika sätt och med olika 

syften och hänvisar till att Nussbaum i skönlitteraturen ser det speciella, unika, men får 

svårare att argumentera för skönlitteratur i större frågor som politik och mänskliga 

rättigheter. Mazzarella avslutar med, i hennes tycke Hämäläinens intressantaste åsikt, att 

även skönlitteraturen kan vara moraliskt generaliserande där bildningsromaner ges som 

exempel där ofta ställning tas för rätt eller fel val.50 

 

 

                                                
49Annette Årheim, 2009 s 69  
50 Merete Mazzarella, ”Moralfilosofins litterära vändning”, Svenska Dagbladet  2010-03-13 
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Hur skönlitteraturen används inom 
professionsutbildningar 

 

Läkarutbildningen 
 

Medical Humanities  
 
Den professionsutbildning där läsning av skönlitteraturen fått störst genomslagskraft är 

inom de olika vårdutbildningarna, framför allt inom läkarutbildningen, där det utvecklats 

en ny vetenskap, Medical Humanities. Medical Humanities, eller humanistisk medicin, är 

sedan 70-talet väl förankrat i medicinutbildningar världen över och har utvecklats framför 

allt i USA och England. Grundtanken är att naturvetenskap och humaniora ska mötas och 

forskare från olika discipliner ska få tillfälle arbeta tvärvetenskapligt inom 

läkarutbildningen. På så sätt skapas en integration av den naturvetenskapligt orienterade 

biomedicinen med humaniora. Det man strävar efter är en brygga mellan den teoretiska 

kunskapen och den kliniska vardagen som kan ge den förtrogenhetskunskap 

kurslitteraturen inte ger. 

 

Medical Humanities definieras som ”ett paraplybegrepp för flera humanistiska 

ämnesinriktningar med medicinsk relevans: filosofiska, historiska, estetiska, etnologiska, 

teologiska”.  Man anser att ”humanvetenskapliga discipliner … sätter in de medicinska 

vetenskapernas biomedicinska och teknologiska framsteg i sociokulturella och 

individuellt upplevelsebaserade kontexter och perspektiv”.51  De områden man främst 

syftar på är skönlitteratur, musik, film och konst men ”I synnerhet litteraturvetenskapen 

med sitt upplevelsebaserade material aktualiserar medicinen som läkekonst, ars 

medicina, menar en av eldsjälarna bakom kursen Medical Humanities i Lund, Anders 

Palm professor i litteraturvetenskap. Han hävdar att läkarvetenskapen verkligen är en 

”human science” eftersom dess verksamhet är riktad mot människan.52 All konst är 

upplevelsebaserad och uttrycker konkret människans existens och livserfarenheter vilket 

är det läkekonsten också ska hantera. Därför kan konsten och då främst litteraturen, bidra 

till fördjupade insikter och erfarenheter, menar Palm.  

                                                
51 Anders Palm,  ”Human science or just Science?”  i  Litteratur som livskunskap  red. Nilsson och 

Pettersson,  2009 s. 97 
52 Gabor Hont, ”Medicin- en mänskligt inriktad vetenskap”, Läkartidningen 44 2009 
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Internationellt delar man in Medical Humanities i tre kategorier: additive, integrative och 

complementary beroende på vilket utrymme kurserna får i utbildningen. Additive betyder 

att kurserna ges som ej obligatoriska tillval, integrative innebär att varje kurs har 

integrerat humanistiska perspektiv, ett så kallat bildningsperspektiv och complementary 

innebär att kurserna är en integrerad del av utbildningen. Enligt Anders Palm är den 

humanistiska medicinen i Sverige fortfarande på nivån additive.53  

 

I Sverige introducerades Medical Humanities i slutet av 1990-talet men har rönt allt 

större intresse under 2000-talet. Värt att notera kan vara att i Sverige ligger fokus på den 

praktiska vardagsetiken med patientmötet i fokus medan man i andra länder mer 

fokuserar på övergripande filosofiska problem som till exempel abort- eller 

eutanasifrågor. 

 

Att just läkarutbildningen är en professionsutbildning där humaniora fått fäste beror för 

det första på att det finns ett glapp mellan de naturvetenskapliga kurserna och den 

kliniska situationen i vilket möten med människor är det primära. De teoretiska kurserna 

räcker inte till, studenterna har behov av livserfarenhet, livskunskap och att utveckla sin 

empati och söker sig därför till humaniora.54 För det andra har samhället förändrats i allt 

snabbare takt och även sjukvården har genomgått en förändring. Från att ha varit en 

instrumentell och sluten värld där diagnoser och behandlingar sällan ifrågasatts från 

patienthåll har den medicinska utvecklingen accelererat, sjukvården måste hantera nya 

etiska och moraliska ställningstaganden och inte minst patientens kunskap om sin egen 

sjukdom har förändrats vilket medför ökade krav på sjukvården från patientens sida. 

Patienterna ställer krav på att läkaren ska vara, förutom kunnig inom sitt område även 

empatisk och förstående. Som läkare får man under sin utbildning ingen kunskap i hur 

man hanterar detta. Det mångkulturella samhället har också gjort att nya kunskaper och 

insikter behövs i mötet med människor. Enligt Nussbaum är det viktigt att öppna sig mot 

andra och se oss själva som en del av en helhet för att kunna möta det okända. Hon 

använder begreppet ”the compassionate imagination”, att kunna sätta sig in i en annan 

människas situation, vilket är en central kunskap i mötet med människor. 

                                                
53 Palm 2009 s. 97 
54 Merete Mazzarella, ”Livskunskap och läkarstudier”, i  Litteratur som livskunskap, red.  Nilsson och  

Pettersson, 2009, s.104  
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Narrativ medicin 
 

Inom den humanistiska medicinen har kopplingen till skönlitteraturen varit framgångsrik. 

Anders Palm hävdar att det inte finns någon konstform som bättre lämpar sig för att 

skapa en mental process mellan den kognitiva evidensbaserade biomedicinen och den 

emotionellt baserade fantasin. Litteraturen erbjuder läsaren erfarenheter som inte behöver 

vara självupplevda, en möjlighet att sätta sig in i någon annans situation ja, litteraturen 

vidgar världen menar Palm.55  

 

Den främsta anledning till detta är det narrativa inslaget. Ricoeur poängterar i sin 

hermeneutik berättelsens betydelse. Han menar att berättelsen gör att vi kan förstå 

världen och sätta oss själva i ett historiskt sammanhang. Han menar att utan berättelsen är 

fantasin inte möjlig och fantasin är det centrala i bildningsbegreppet. Berättelser och 

sjukdomshistorier spelar en stor roll i en läkares vardag. Patienten berättar sin historia 

och sin upplevelse av sjukdomen, sin illness, och läkaren ska efter sin förmåga försöka 

tolka berättelsen och i bästa fall ställa en adekvat biomedicinsk diagnos, det vill säga 

använda ett evidensbaserat arbetssätt. En patientberättelse kan både vara fragmentarisk 

och subjektiv vilket innebär att det ställs stora krav på den lyssnande läkaren. Dessutom 

är det inte säkert att läkarens tolkning av en patients berättelse är den enda sanna. Här kan 

den narrativa litteraturen vara ett komplement. Nussbaum menar att skönlitterära 

berättelser kan fylla en funktion genom att visa på det mångtydiga samtidigt som det 

individuella, ”sameness and difference” och att berättelser ”Embrace the ordinary.” 56 

Eftersom varje patients berättelse är unik behöver läkaren en mängd alternativa 

tolkningar att tolka utifrån och det kräver kompetens och livserfarenhet.  

 

Margareta Petersson, professor i litteraturvetenskap, visar att det finns olika meningar om 

varför skönlitteraturen ska användas i medicinutbildningen men hon tycker sig se två 

huvudlinjer. Den första linjen innebär en personlighetsutveckling hos studenten. De 

behöver förmåga att öka sin kapacitet för empati och sin reflektionsförmåga för att 

utveckla det viktigaste för en läkare ”det kliniska omdömet” Här har skönlitteraturen en 

viktig roll. Den andra linjen omfattar skönlitteraturens narrativa form där patientens 

sjukdomsberättelse är central. En del tycker att det räcker att läsa berättelserna som de är 

                                                
55 Palm 2009  s. 97  
56 Nussbaum 1997 s. 95 
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medan andra anser att studenterna behöver hjälp att tolka texterna och få insikt i olika 

litterära begrepp och teorier. Det kan vara av vikt att veta skillnaden mellan en 

patientberättelse och en fallbeskrivning. En annan kunskap hon tycker kan vara av värde 

för medicinstudenter är kunskap om hermeneutik eftersom att tolka patientberättelser är 

en stor del av läkarens vardag i det kliniska mötet.57 Petersson menar att skönlitteraturen 

har en förmåga att vidga studenternas erfarenheter och presentera möjliga sätt att agera 

utifrån. 

 

 Lars Kåreklint skriver i sin artikel ”Om undervisning i yrkesetik: visselblåsare och 

samvetet” att frågor om etik och moral allt oftare står i fokus i professionsutbildningarna. 

I vårdutbildningarnas examinationsförordningar poängteras att vårdpersonal ska ”visa 

självkännedom och empatisk förmåga, […] visa förmåga till ett professionellt 

förhållningssätt gentemot barn, elever och deras vårdnadshavare eller gentemot patienter 

och deras närstående”.58 Kåreklint menar att det är viktigt att kunna fatta självständiga 

etiskt försvarbara beslut, kunna avgöra vad som är rätt eller fel och våga stå för sin åsikt, 

men inser också att det är en svår uppgift för professionsutbildningarna att lära ut och att 

man måste ta in olika modeller och teorier som till exempel dygdeetik, konsekvensetik 

med mera för att lyckas.  

 

Christer Petersson, med dr i Växjö, menar också att en väg till kompetens och 

livskunskap är läsning av skönlitteratur Den medicinska diagnosen grundar sig på 

patientens berättelse, menar Petersson, och jämför läkarens tolkning med 

litteraturvetarens där båda försöker hitta mening i en berättelse. Liksom hos Gadamer och 

Ricoeur blir tolkning och förståelse det centrala och hjälper både läkaren och patienten att 

förhålla sig existentiella problem som liv, smärta och död.  Det är genom skönlitteraturen 

som vi kan ställa oss frågorna om oss själva och världen. Det viktigaste är att se världen 

ur någon annans ögon och att samtidigt utveckla empatin.59  Petersson fortsätter 

”Litteraturen öppnar möjligheten att gå in i en annan människas föreställningsvärld vilket 

övar den empatiska fantasin”.60 Speciellt allmänläkaren rör sig mellan den kliniska 

verkligheten och icke vetenskapliga områden. Här blir det oerhört viktigt att utgå från ett 
                                                
57 Margareta Petersson, ”Skönlitteratur i läkarutbildningen” i Litteratur som livskunskap red. Nilsson och 

Pettersson 2009 s 90ff 
58 Lars Kåreklint, “Om undervisning i yrkesetik: visselblåsare och samvetet”  www.ibl.liu.se 2010-05-10 
59 Christer Peterson, ”I gränslandet mellan berättelse och bevis”, Läkartidningen nr 24-25 2006 Volym 103 

2006 
60 Göran Nilsson, ”Skönlitteratur öppnar nya dörrar,”  Medicinskt forum 2-06 
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individorienterat perspektiv. Patientens upplevelse av sin sjukdom illness blir lika viktig 

som läkarens biomedicinska diagnos disease. 

 

Christer Peterson tror inte man blir en bättre läkare av att läsa skönlitteratur men man kan 

utveckla förmågan att se det specifika hos den enskilda patienten. Eftersom 

skönlitteraturen oftast handlar om moraliska dilemman så kan litteraturen visa på olika 

sätt att lösa dessa dilemman, en narrativ etik. Skönlitterära texter om sjukdom, död och 

smärta kan ge erfarenheter och kunskap som facklitteraturen inte kan, fortsätter 

Petersson. I skönlitterära texter kan man få den kunskap man kallar 

förtrogenhetskunskap, det aristoteliska begreppet som Nussbaum kallar fronesis, 

sambandet mellan praktisk kunskap och vishet, den praktiska klokheten.  Dessutom kan 

läsning öva förmågan till koncentration och närvaro, påpekar Christer Petersson som 

också betonar att läsning måste vara en aktiv handling och att litteraturen behöver 

diskuteras och reflekteras över med andra för att den ska få den goda effekt man 

eftersträvar”. ”Den skönlitterära texten idag är ett av de bästa medlen för att återvinna 

lyssnandets och tolkandets konst men det ger sig inte alldeles av sig självt.” 61  Även 

Margareta Petersson påpekar att läsningen kan ge effekter i form av ökad känsla för 

språket och dess olika begränsningar vilket kan vara viktigt när man tolkar 

patientberättelser.62 

 

Christina Sjöblad, professor i litteraturvetenskap vid Lunds universitet säger ”Läsning ger 

en fördjupning av personligheten, en utökad människokunskap och ökar den empatiska 

förmågan genom att man får leva sig in i andra människors problem, relationer och 

öden”. 63  Litteraturen berättar om människors liv utan att vi måste uppleva dem direkt. 

Detsamma menar Torsten Pettersson, professor i litteraturvetenskap i Uppsala, 

litteraturen fungerar som en katalysator för läkarstudenten, studenten kan fritt associera 

och reflektera kring ett fall eftersom det inte är ett riktigt case study där du förväntas ge 

en korrekt diagnos.64 

 

Merete Mazzarella citerar Anne Scott som i  The relationship between the arts and 

medicine skriver att litteraturen skapar “the whole person understanding”.  Litteraturen 
                                                
61 Christer Pettersson, 2006 
62 Margareta  Peterson,  2009 s 92 
63 Göran Nilsson, ”Läkarstuderande gör textanalyser”,  Medicinskt forum 2-06 
64 Hanna Strandberg, ”Kafka och Camus ska göra läkarstudenter empatiska”, Ergo nr 14 2007 
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ger oss … “inblickar i allmänmänskliga känslor och reaktionsmönster, allmänmänskliga 

livsvillkor, hela den upplevelsemässiga sidan av tillvaron som inte går att förstå i rent 

biomedicinska termer”. 65 

 

 

Ett argument som ofta återkommer i undersökningsmaterialet är att skönlitteratur skulle 

främja och utveckla läsarens empati. Christer Petersson menar att skönlitteraturen kan 

öva vår förmåga till empati.66 Även Margareta Peterson påpekar att det kan vara svårt att 

bevisa att skönlitteratur ger moraliska och etiska kunskaper. Det handlar om kunskaper 

som både är kognitiva och emotionella och relationen däremellan. Men om man istället 

ser målet som en ökad förståelse för det studenten redan vet, det vill säga aktiverar 

känslor som ligger latent, kan detta leda till ny kunskap och reflektion, vilket i sin tur kan 

leda till utveckling av studenternas subjektivitet. 67 

 

Men det finns kritiker till i mångas tycke detta enkla sätt att se på skönlitteraturens 

förmåga. Torsten Pettersson ifrågasätter litteraturens förmåga att öka empatin och menar 

samtidigt att det inte är självklart att empatiska läkare är något att sträva efter. En läkare 

behöver både förmåga till distans och empati. Även Merete Mazzarella ifrågasätter 

litteraturens förmåga att ge ökad empati och menar att empati är ett oerhört svårt begrepp 

över huvud taget. Läkarstudentens ökade empati förutsätter att de kan koppla den till sig 

själva och det är inte säkert att den förmågan finns hos studenten.68 Mazzarella har en 

mer pragmatisk syn på läkarstudenternas litteraturläsning. Hon tror att litteraturens 

möjligheter ligger i att vara en ingång till samtal kring för medicinare viktiga mänskliga 

frågor. Till exempel att känna äckel inför en patient, överlägsenhetskänslan av att tillhöra 

en elit, samt även litterär kompetens i form av den hermeneutiska tolkningen av 

berättelser. 69  

 

Anders Palm menar att det inte finns något upplevelsebaserat uttryck som kan mäta sig 

med skönlitteraturen. Ingen annan yrkesgrupp än vårdpersonal har heller så stort behov 

                                                
65 Merete Mazzarella, ”Vad förmår skönlitteraturen ge medicinare?”  www.tieteessatapahtuu.fi 2010-02-24 
66 Hanna Strandberg, ”Kafka och Camus ska göra läkarstudenter empatiska”, 2007 
67 Margareta Petersson, 2009, s. 90f 
68 Merete  Mazzarella, ”Vad förmår egentligen skönlitteraturen?”, Ikoner 2/2002 
63 Merete Mazzarella, ”Livskunskap och läkarstudier”, i  Litteratur som livskunskap – Tvärvetenskapliga 

perspektiv på personlighetsutvecklande läsning, red. Nilsson och Pettersson, Högskolan i Borås 2009  
s. 107 
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av människokunskap, och däri ligger skönlitteraturens stora potential. Den litterära 

gestaltningen av ”berättelse, tolkning, förståelse, empati” skapar förståelse för mötet 

mellan patient och läkare. Palm menar att den litteratur som gestaltar medicinska problem 

och erfarenheter är viktigast. Han nämner särskilt självbiografiska patografier, som 

intressanta, t ex Paulruds Fjärilen i min hjärna. Patografier är skrivna utifrån egna 

erfarenheter av sjukdom eller sjukvård eller från ett anhörigperspektiv. Palm använder 

också begreppet emokognition, det vill säga ”en emotionellt laddad kognition” som en 

bro mellan kunskap och förståelse. 70  

 

Läkaren Karin Zachrisson har i sitt examensarbete, Möten med döden i den moderna 

barnlitteraturen - En undersökning av barnlitteraturens sjukdoms - och dödsskildringar i 

medicinskt och terapeutiskt perspektiv undersökt varför barnlitteraturen inte 

uppmärksammats inom området Literature and medicine. Hon menar att barnläkare som 

möter sjuka barn och anhöriga behöver ha kunskap om hur sjukdom, död och sjukvård 

skildras i barnlitteraturen och hur denna kunskap kan skapa broar mellan patient och 

läkare. Här kan litteraturen vara till hjälp både för barnen och anhöriga genom att 

beskriva andras erfarenheter och medverka till förståelse för ”att du är inte ensam”. Den 

stora vinsten tror Zachrisson ligger i att barnlitteraturen kan avdramatisera sjukdom och 

död och stödja det sjuka barnets i dess upplevelse av ensamhet och skapa möjliga vägar 

till identifikation. Zachrisson tror däremot inte att läkaren har så stor nytta av 

barnlitteraturen i sin kliniska roll utan att den mer kan fungera som katalysator i mötet 

mellan barnet och de anhöriga. Barnlitteraturen är bara en mycket liten del av många 

möjligheter och perspektiv när det gäller att skapa en bättre kommunikation mellan 

sjukvård och den sjuke och därför bör tas till vara.71  

 

I Medical Humanities får litteraturen spela en annan roll än den gängse inom 

litteraturvetenskapen. Litteraturen får en funktionell roll och används ”i ett kvalificerat, 

yrkesrelevant sammanhang”. Det skapas ett nytt område kallat ”tillämpad 

litteraturvetenskap”, vilket inte hindrar att litteraturen fortfarande förmedlar lust och 

                                                
70 Fredrik Swedemyr, ”Han ger blivande läkare perspektiv”, Framsidan 3/2008 
71 Karin Zachrisson, ”Barnböcker hjälper läkare förstå barns dödsångest”, Läkartidningen nr 13  volym 106 

2009 
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upplevelser. Det är just kombinationen av detta som gör litteraturen till skapare av 

livskvalitet och bildning.72 

 

Medical Humanities infördes relativt sent i Sverige och trots det stora intresset har det 

inte fått så stort utrymme eller någon större genomslagskraft. Projekt finns på flera 

läkarutbildningar i Sverige men det är endast i Lund som det finns som obligatorium.  

Karolinska institutet delar sedan våren 2008 ut en skönlitterär pocketbok till varje student 

inom området Humaniora och medicin. Hur den används i undervisningen framgår inte i 

kursplanen.73 I Umeå ingår för närvarande ingen skönlitteratur i läkarprogrammet, enligt 

utbildningsansvarig Karin Seijsing finns inte utrymme för detta i utbildningen. Det enda 

skönlitterära inslaget är boken ”Ro utan åror” av Ulla-Karin Lindqvist som behandlar 

synen på döden. I Uppsala finns kursen Skönlitteratur och medicin som valbart moment i 

utbildningen men det är oklart om den kursen går kontinuerligt. 

 
 

Rätt och litteratur 
 

Sedan ett tjugotal år tillbaka har ett samarbete mellan litteraturvetenskap och juridik 

uppstått, Law and literature. Rätt och litteratur, som det kallas i Sverige, är ett nytt 

tvärvetenskapligt forskningsområde, influerat, från USA, som under 2000-talet fått fäste i 

de nordiska länderna, bland annat skapades ett nätverk 2002, Nordiskt nätverk för rätt 

och litteratur, där de nordiska länderna samarbetar inom de juridiska, 

litteraturvetenskapliga och filosofiska disciplinerna. Inom nätverket har forskningen olika 

inriktningar. De tre viktigaste områdena är Lag och rätt som litteratur där man använder 

litteraturvetenskapliga begrepp för att tolka juridiska texter som berättelser. Det andra 

området är Lag och rätt i litteraturen där man undersöker hur lag och rätt beskrivs i 

skönlitteraturen samt det tredje fältet, Lag och rätt. Filosofi och kultur där grundläggande 

filosofiska och moraliska problem analyseras. Det kan handla om hur den enskilda 

människan hanterar etiska och moraliska problem. 74 

  

                                                
72Merete Mazzarella, ”Skönlitteratur i läkarutbildningen”, 2009 s 105 
73 http://courses.ki.se/utbildningsprogram/startsida , Karolinska Institutet, 2010-07-17 
74 Leif Dahlberg, ”Rätt och litteratur: introduktion”, i Tidskrift för litteraturvetenskap  s. 3-15, 2003 
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Skönlitteraturens narrativa fiktiva form skapar många möjligheter att studera lag och rätt 

ur ett rättsligt perspektiv men visar också på skillnader mot att studera litteratur rent 

litteraturvetenskapligt. I en rättsprocess med vittnesmål kan litteraturvetaren diskutera 

vad som gör vittnesmålet trovärdigt jämfört med andra vittnesmål och här använda sig av 

fiktionen medan det kan vara oväsentligt för rätten som har helt andra utgångspunkter för 

att bedöma ett vittnesmåls trovärdighet. Här finns mycket som kan vara av intresse att 

studera både för litteraturvetare och för jurister.75 

 

Att våra värderingar och moral påverkas av den massmediala kulturen i vårt samhälle är 

uppenbart. Allt fler rättsfall och domar ifrågasätts av människor, man tycker sig inte 

förstå hur lagarna fungerar, man upplever att brotten och domarna inte överensstämmer 

med den allmänna moralen och värderingarna i samhället. Samhället förändras men det 

finns en tröghet i lagförändringar som kan skapa frustration hos allmänheten, det uppstår 

ett avstånd mellan domstolarna och gemene man. De senaste åren har en rad fall 

diskuterats i media, till exempel barnpornografi, våldtäkt och åldringsöverfall, brott som 

starkt påverkar allmänheten, och där man tycker att domarna varit för milda och där 

rättens argumentering upplevts som vag.  

 

Leif Dahlberg framhåller att det finns viktiga beröringspunkter mellan juridik och 

litteratur. Han menar att:  

 

Rätt och litteratur utgår från en besläktad upptäckt som populariserades av strukturalismen, 

nämligen att varje försök att förstå verkligheten genom språket skapar en konstgjord ordning 

hos den verklighet den säger sig beskriva. Det innebär inte bara att våra beskrivningar av 

världen säger lika mycket om oss som om världen, utan också de verktyg vi beskriver den 

med   […]  är återspeglingar av vår världsbild.” ”I studiet av rätt och litteratur undersöker man 

sålunda hur den rättsliga beskrivningen av världen förhåller sig till andra beskrivningar av 

världen och hur lagen som värld förhåller sig till den livsvärld vi faktiskt verkar i.76 

 

Här kan skönlitteraturen bidra med att beskriva olika synsätt på rättvisa och straff genom 

historien och även beskriva det samhälle vi lever i just nu för att skapa förståelse för att 

varje tid har sin syn på vad som är rättvisa. Men, menar Dahlberg, effekterna av studiet 

av rätt och litteratur ska inte överskattas, det är alltid upp till den enskilde hur mycket 

                                                
75 Leif Dahlberg, 2003 
76 Leif Dahlberg, 2003  
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man påverkas och förstår. Andra nya kulturella medier kan ha större påverkan på den 

enskildes och hela samhällens moral och värderingar.  

 

Rätt och litteratur innebär ett tvärvetenskapligt forskningsfält där litteraturen och rätten 

kan ha olika synsätt. Litteraturen kan beskriva brott och juridiska dilemman som drama 

eller använda sig av andra berättartekniska grepp medan den juridiska narratologin mer 

utgår från praxis och lagar. Värdet av att använda skönlitteratur kan ligga i att kunna 

beskriva synen på lag och rätt genom tiderna och skapa förståelse för hur vi ser på lagen 

idag.77 

 

Även Alsheimer anser att skönlitteratur kan ha stort värde för jurister. En författare kan i 

en berättelse låta personerna tänka och agera fritt medan en domstol måste hålla sig till 

fakta. Det kan vara värdefullt för en domare att läsa skönlitteratur som kan ge en 

handlingsberedskap och övning i att ställa de rätta frågorna för att ”vaska fram fakta och 

ståndpunkter som annars skulle ligga oförlösta […] och på så sätt bli skickligare i sin 

profession.”78 

 

 I samband med att det Nordiska nätverket för rätt och litteratur bildades, 2002, skrev 

Thomas Engström en intressant artikel i SvD, ”Dostojevskij och rättvisans teologi,” där 

han visar hur Dostojevskijs romaner Bott och straff och Bröderna Karamasov  kan 

studeras ur ett lag och rättsperspektiv. Här finns rättsfilosofiska problem, den enskilda 

människans moraliska tvivel och hennes rätt inför lagen samt allmänna moralfilosofiska 

problem. Det är när ”Juristerna läser skönlitteratur som rättsfall och rättsfilosofiska 

inlägg, medan litteraturvetarna analyserar lagtexter och avtal som litteratur” som den 

stora vinsten finns menar Engström. 79 

 

I ett annat exempel beskriver litteraturforskaren Elise Iuul hur Selma Lagerlöfs verk kan 

tolkas utifrån forskningsområdet Lag och rätt. I sin artikel ”Skriven och oskriven lag” 

visar hon hur människorna i Lagerlöfs berättelser ofta hamnar i olika rättsprocesser eller 

utanför de normer som råder i samhället. Iuul sätter in Lagerlöfs författarskap i ett 

rättsfilosofiskt perspektiv och visar på de positiva etiska utsagorna i texterna. Här finns 

                                                
77 Leif Dahlberg, 2003 
78 Anna Westermark, ”Utmanar ledarskapet”, essens 1/08 
79 Tomas Engström, ”Dostojevskij och rättvisans teologi”, Svenska Dagbladet  2002-03-15 
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etiska och moraliska frågor belysta ur en mängd perspektiv framför allt koncentrerat till 

domen och själva fällandet av den. Iuul menar att i Lagerlöfs texter finns ett prisma där 

motsatser som fiktion - verklighet, det universella och det partikulära, samhället och 

individen och slutsats och undersökning finns som olika fält. Genom detta  prisma 

belyses det viktiga begreppet rättfärdighet. ”Vad är rätt och rättfärdighet?” Vilka 

handlingar är rätt och vilka är fel? 80  

 

Här beskrivs de generella lagar som gäller och behövs i vårt samhälle men också de lagar, 

den moral och etik, som varje enskild människa har och som gör att människan inte alltid 

handlar rationellt och förnuftigt enligt gängse lagar. Lagerlöf beskriver sällan konkreta 

rättsliga problem utan berättar om den enskilda människans olika sätt att handla. 

Rättfärdigheten är central i Lagerlöfs författarskap, menar Iuul, och grunden i den 

rättsfilosofiska analysen. Även maktförhållanden kan studeras utifrån detta perspektiv. 

Vilka har makten att döma och vilka är de dömda? Vilka lagar gäller i vårt samhälle och 

hur drabbar de den enskilda människan? I litteraturen finns dessa båda perspektiv, det 

generella och den subjektiva, menar Iuul. Trots detta finns inga svar på frågan om hur 

människan ska leva. Litteraturen kan förmedla positiva etiska utsagor, det generella, och 

visa oss på det subjektiva just genom den litterära formen. 

 

Litteraturen och juridiken utövar således ömsesidigt inflytande på varandra, juridiken gör 

litteraturen konkret och sätter in den i förhållande till tillvaron och inriktningen i det 

mänskliga samhället. Litteraturen tar juridiken ut ur den konkreta situationen och över i det 

fiktiva, medan den genom sin berättande kunskapsform framhäver den enskilda människans 

problematik och juridikens epistemologiska sidor.81   

 

Här finns ett stort outforskat område som ännu inte fått ordentligt fäste inom 

akademierna. Det är främst inom de humanistiska institutionerna ämnet studeras men allt 

fler juridiska fakulteter börjar ge enstaka kurser och föreläsningar.  

 

Avslutningsvis i detta avsnitt har jag valt att beskriva Leif Alsheimers bildningsprojekt, 

Core Curriculum – en bildningsresa, ett projekt som fått stor uppmärksamhet i media och 

är det mest omskrivna i ämnet Skönlitteratur i professionsutbildningar. 

 
                                                
80 Elise Iuul, ”Skriven och oskriven lag” i Tidskrift för litteraturvetenskap 2007: 23 
81 Elise Iuul 2007 
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 Leif Alsheimers projekt Core Curriculum vid Handelshögskolan i Jönköping är ett väl 

dokumenterat bildningsprojekt som är utvärderat av Högskoleverket.82 Alsheimer inledde 

projektet efter att ha kommit i kontakt med ett amerikanskt bildningsprogram vid 

Berkeley University. Sedan 1997 hade han drivit ”bildningsworkshops” inom det 

juridiska affärsrättsprogrammet. Projektet fick stor uppmärksamhet och 2004 kom hans 

bok Bildningsresan med underrubriken från ensidig instrumentell utbildning till 

sammanhangsskapande bildning. Alsheimer skriver: 

 

Målsättningen med kursen var att ge studenterna bredare och djupare kunskaper och göra dem 

förtrogna med de för mänskligheten och den enskilda människan betydelsefulla frågor, att 

göra det möjligt för dem att tränga in i grundläggande problem och självständigt reflektera 

över, förstå och ta ställning i olika samhällsfrågor, att stärka deras självförtroende, att öka 

deras känsla av trygghet och att hjälpa dem att växa som människor i sin egen rätt så att de 

ansvarsfullt och aktivt kan spela sina roller som upplysta och goda medborgare i en 

demokratisk rättsstat. 83 

 

Alsheimers utgångspunkt är att väcka debatt om bildningsbegreppet. Han menar att det 

skett en förflackning inom den högre utbildning över huvud taget men främst inom 

professionsutbildningen som blivit allt mer instrumentell och skapar ensidigt tränade 

människor som inte förmår tänka kritiskt och revidera sina kunskaper. Samhällets 

komplexitet gör att vi behöver kvalificerade och välutbildade människor med ”en 

intellektuell skolning”. 84 Här ansluter han sig till Gadamers tankar om bildning som en 

livslång process. Bildningsresan upphör aldrig den blir en ständig rörelse mellan det 

kända och det okända. 

 

Alsheimer menar att litteraturen spelar en stor roll. Läsning ger möjligheter och tid till 

reflektion. En viktig aspekt, det långsamma i läsprocessen står som en motvikt till dagens 

snabba informationsutbyte via it - tekniken. Han hänvisar till sociologen Pierre Bourdieu 

och mediekritikern Neil Postman som båda hävdar att litteraturen är det bästa mediet för 

att skapa tillfälle till reflektion. 85 

 

                                                
82 Karin Agelii, Core Curriculum – en bildningsresa, Högskoleverkets Rapport  2001:20 R 
83 Leif Alsheimer, Bildningsresan, Stockholm, Prisma, 2004 s 246 
84 Alsheimer 2004 f 
85 Leif Alsheimer, ”Bildad, utbildad, obildad?” i Den sköna litteraturen, red. Hollenberg och Rydqvist, 

Bibliotekstjänst förlag  2008  
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Att tanken och språket är grundläggande för kunskap poängterar Alsheimer.  ”Utan ett 

rikt och varierat språk kan ingen beskriva eller förstå komplicerade sammanhang.”86 Ett 

utvecklat språk leder också till att vi kan göra våra röster hörda i samhällsdebatten och 

det blir ett redskap att förstå andra människors situationer som vi kan ta del av via 

litteraturen. Den analytiska förmågan ökar och det gör att vi kan bemästra komplicerade 

sammanhang bättre. Språket får också en politisk dimension enligt Alsheimer. Om man 

inte har ett utvecklat och avancerat språk kan man inte delta i den demokratiska 

processen. Man kan inte värdera olika former av argument och propaganda. Språket blir 

oerhört viktigt i ett demokratiskt samhälle där det förväntas att du som medborgare tar del 

av information och tar ställning i komplicerade frågor. Alsheimer citerar Peter 

Luthersson: ”Humanistisk kunskap är verkligen en fundamental och central kulturell 

förutsättning för medborgarskapet […]”87 

 

Alsheimer är helt övertygad om skönlitteraturens goda effekter. ”Läsning är oöverträffad 

som tändstift för tankeprocesser…” säger han. Skönlitteraturen kan ”göra världen mer 

begriplig”, ”ge en känsla av sammanhang”, ”gestalta och förklara även mycket svåra 

frågor” och ”visa på konsten att vara människa”. Ett annat av syftena är också att få en i 

tid längre intellektuell gemenskap med litteraturen som utgångspunkt. 88  

 

Trots Alsheimers hyllning till skönlitteraturen påpekar han att det inte är självklart att 

studenterna blir mer empatiska eller moraliska av att läsa skönlitteratur.  

Läsningen måste vara kopplad till reflektion och diskussion för att ge optimalt utbyte. 

Litteraturen kan få oss att ”reflektera över vår egen etik och samhällsmoralen”. 

Litteraturen ”leder oss in i en reflektionskultur.”89 

 

De blivande juristerna har läst 120 böcker som varit indelade i olika teman och erbjudits 

delta i seminarier ledda av Leif Alsheimer. Utvärderingar visar att ”Studenterna […] växt 

intellektuellt och moraliskt. Deras förmåga att analysera, att snabbt sätta sig in i nya 

saker, i nya förhållanden och i nya problem samt att betrakta dessa från olika perspektiv 

har förbättrats påtagligt”. 90 Eller som Högskoleverkets utvärdering visar:  ”[…]  core 

                                                
86 Alsheimer 2008 
87 Alsheimer 2004 s 226 
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89 Alsheimer 2004 s 206 
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curriculumkursen hjälper dem att ”komma vidare” i sitt tänkande kring existentiella, 

filosofiska, ideologiska och etiska frågor.  ”Att kunna se sammanhang och få djupare 

”meningsfull förståelse för varför världen ser ut som den gör och varför människor agerar 

som de gör skänker studenterna stor tillfredsställelse och stimulerar dem att själva ta 

ställning i olika samhällsfrågor”.91 

 

Ledarskapsutbildningar 
 

Ett helt nytt område där skönlitteraturen har fått inträde är i många 

managementutbildningar eller på svenska, ledarskapsutbildningar. Även här har den stora 

samhällsförändringen resulterat i ett behov av en ny typ av ledare och chef. Annorlunda 

företagskulturer och en ny syn på ledare kräver nya kunskaper för att hantera nya 

problem och utmaningar. Det hierarkiska ledarskapet har inte längre någon giltighet i 

dagens samhälle, det efterfrågas andra egenskaper hos en ledare. Tidigare såg ledaren sig 

själv som subjektet, den som skulle leda verksamheten framåt och de som skulle bli 

ledda, arbetstagarna betraktades som objekt. Det fungerar inte riktigt längre i ett allt mer 

individualistiskt samhälle där människor är vana att i delaktighet ta eget ansvar och att i 

viss mån kunna påverka sin arbetssituation. Det behövs olika typer av ledarskap i olika 

situationer, man talar till exempel om ledaren som coach, ledaren som mentor, det 

kvinnliga ledarskapet och det goda ledarskapet. 

 

I kölvattnet av detta behov har olika ledarskapsutbildningar och en ny typ av 

managementlitteratur uppstått. Eftersom managementlitteraturen speglar den tid vi lever i 

blir den snabbt föråldrad. En ökad utgivning av självhjälpsböcker visar också på 

förändrade samhällsstrukturer där många ”människor i dag leder sig själva” säger 

konsulten och författaren Britt-Marie Ahrnell, dessa böcker blir den nya formen av 

managementlitteratur.92 Men vad kan skönlitteraturen kan ge ledare och chefer i dagens 

samhälle? Man hävdar att nya trender uppstår och försvinner medan skönlitteraturen 

alltid är modern och aktuell.  

 

                                                
91 Karin Agelii, Högskoleverkets rapportserie 2001:20 R s 53 
92 Agneta Lagercrantz, ”Från klassiker till självhjälp” Svenska Dagbladet  2008-10-24 
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Idag talar man om Human resourses, det mänskliga kapitalet, som viktigt inom olika 

organisationer. För att förstå människan behövs kunskap. Det är de humanistiska värdena 

med kunskap om människan och hennes existens man eftersträvar, här finns en stor 

potential i skönlitteraturen, menar Eva Faye-Wevle, litteraturvetare, som undervisar på 

Stockholms universitet och Handelshögskolan i kursen Makt och ledarskap. Hon menar 

att vi måste lära av historien och av tidigare generationer och kulturers kunskaper kring 

de stora livsfrågorna för att kunna känna våra egna drivkrafter och motiv: 

 ”Skönlitteraturen har den utmärkta egenskapen att man genom den kan tala om viktiga 

och allvarliga saker utan att lämna ut sig till andra människor. Det leder till 

självkännedom och möjligheten att formulera sina svårigheter genom de skönlitterära 

gestalterna.”93 Här syftar hon på Bernard av Chartres väl kända uttryck att vi människor 

står på våra föregångares axlar och om vi inte lär känna dessa kan vi inte förstå vår egen 

situation.94 

 

Faye-Wevle fokuserar på den västerländska litteraturens kanon och beskriver att kursens 

syfte är att: 

   

[…] ge ett fördjupat humanistiskt - historiskt perspektiv på de moraliska problem som är 

förknippade med makten och ledarskapet. Det är nu en gång för alla så att vi står på våra 

föregångares axlar, och dessa föregångare måste vi lära känna för att förstå vår egen 

belägenhet. Det är särskilt viktigt i en tid av stor turbulens och förändring som vår egen.95  

 

Målet med undervisningen är att få ”de moraliska begreppen tydliggjorda” komma fram 

till självkännedom genom självrannsakan vilket leder till integritet. Metoden 

”karaktäriseras som, enligt högt sokratiskt föredöme, majeutisk.” 96 

 

Tillsammans med Jan Asplind, konsult i ledarskap och organisation, har hon skrivit en 

handbok för litteraturstudier för ledarskapsutbildningen Ansvar Plikt Offer ledarskap i liv 

och litteratur som just kommit ut i reviderad nyutgåva. Faye-Wevle har läst och tolkat 

texterna utifrån ett litteraturvetarperspektiv och Asplind har läst dem med 

”ledarglasögon” och tolkat dem utifrån en ledares synvinkel. Utifrån ett antal klassiska 

verk beskrivs ledarskapets problem och fallgropar. Författarna anser att 
                                                
93 www.Talarforum.se  
94 Eva Faye-Wevle, ”Litterära managementböcker” LOOP 4/2006 
95 https://studentweb.hhs.se/courseweb 
96 Eva Faye-Wevle  4/2006 
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managementlitteraturen i gemen inte sysslar med de viktiga frågorna om integritet, moral 

och etik. Framför allt integritet måste vara ett huvudbegrepp och utan självkännedom 

ingen integritet vilket i sin tur är grunden för ett bra ledarskap.97 Men att uppnå integritet 

tar lång tid och förutsätter självkännedom. Om man närläser skönlitterära texter kopplade 

till ledarskap ifrågasätts våra ”grundläggande värderingar och förhållningssätt, 

självkännedomen fördjupas.” 98 

 

I litteraturen speglas samma problem om och om igen, problem som är generella och 

allmängiltiga. Litteraturen bistår med ”case studies” där människor står inför situationer 

som hon måste hantera och förhålla sig till som till exempel livskriser, åldrande, 

maktförhållanden och död. I litteraturen kan igenkännandet finnas, du lär dig att se på 

andra och känna dig själv. Här konfronteras du med ledarens situation där fokus blir 

kraven, den egna ambitionen, viljan och förmåga. Genom att studera, framför allt, 

specifika personer och personligheter i litteraturen vill man ”skapa moralisk medvetenhet 

och reflektion hos ledare och makthavare”. 99  

 

Ett exempel ur boken är Stiernhielms dikt Hercules där en ideal ledares moraliska 

kvaliteter beskrivs. Fru Dygd får presentera Stiernhielms antika dygdefilosofi där 

människan har ett ansvar att leva värdigt och rättrådigt. Faye-Wevle och Asplind 

konstaterar att detta är ett bra exempel på ett helgjutet gott ledarskap.100  

 

Men det finns ytterligare en aspekt på litteraturläsningen, språket. Lars Melin, docent i 

Nordiska språk, författare till boken ”Corporate Bullshit”, kallar språket i 

managementlitteraturen för ”managementskan” och anser att det språket är abstrakt, fyllt 

av floskler som gör att texterna blir flummiga medan skönlitterära texter är ”konkreta och 

utgörs av fallstudier”. De litterära gestalternas agerande är öppet för tolkning eftersom 

inget är dolt bakom mångtydiga ord som ”människosyn” och ”resursallokering.”101 

 

Moral och etik är också temat för de bildningskurser Leif Alsheimer bedrivit för ledare 

sedan 2002. Managementlitteraturen kan inte erbjuda de stora perspektiven men det kan 
                                                
97 Ingela Hofsten, ”Lär dig leda av Carlsson i Hemsöborna” Chefen i fokus 2009:2 
98 Eva Faye-Wevle 4/2006 
99 Jan Asplind och Eva Faye-Wevle, Ansvar Plikt Offer ledarskap i liv och litteratur, Areta förlag AB 2008 

s 15 
100 Asplind och Faye-Wevle  2008 
101 Faye-Wevle  4/2006 
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litteraturen som till exempel Marcus Aurelius Självbetraktelser eller Fursten av 

Machiavelli, menar Alsheimer och utgår från olika teman viktiga för ledare och chefer, 

”makt och maktmissbruk, bruk och missbruk av människor och förändring – grunden för 

uthållighet och långsiktig överlevnad, personligheter som förändrade världen” och 

”imperiers uppgång och fall”.102 Cheferna får också läsa om och diskutera civilkurage, 

arbetsplatsmobbing och liknande.103  Teman och diskussioner är här inte inriktade på 

bildningsbegreppet utan specifikt fokuserar på yrkesroll, värderingar och ledarskap. 

Många chefer saknar självinsikt. En bra chef måste kunna lyssna, känna empati och ställa 

frågor och ompröva sina värderingar. Litteraturen blir underlag för diskussioner kring 

dessa frågor och den litterära allmänbildningen kommer på köpet menar Alsheimer. 104 

 

”Företagsledare borde vara väl förtrogna med Machiavelli, Shakespeare och Strindberg. 

Då skulle de bli bättre chefer och lättare hänga med när utländska kolleger diskuterar 

konst och berömda författare” säger Mattias Fyhr, konsult och litteraturvetare, som 

avvänder skönlitteratur i sina ledarskapskurser. Han menar att det är klassikerna som är 

bäst lämpade för att studera ledarskap och nämner Carlsson i Hemsöborna som ett 

utmärkt exempel på en chefs uppgång och fall. Självkännedom och ett bättre ledarskap är 

målet med seminarierna enligt Fyhr.105 

 

På energibolaget Eon har man prövat konceptet för sina chefer. Målet är, säger Anna 

Thuresson ansvarig för organisations- och kompetensutveckling på Eon, att få cheferna 

”att tänka kritiskt, att öka deras reflektionsförmåga och […] få dem att bli bättre 

medmänniskor”.106 Det räcker inte med att kunna något utan man måste lära sig ”tolka 

och värdera information, att sätta in den i ett sammanhang och se mönster” menar 

Thuresson. Hon tycker sig se en större mognad hos cheferna efter utbildningen men 

någon mätbar positiv effekt av utbildningen går inte att se. 

 

Andra områden där skönlitteraturen har använts i ledarskapsutbildning är inom 

sjukvården där Institutet för professionell utbildning av läkare i Sverige tidigare ledde 

kurser i Modernt ledarskap och klassisk litteratur. 2000-talets ledare inom sjukvården 

                                                
102 Eva Bergstedt, ”Chefer utvecklas genom kultur”, Arbetsliv 2009-02-04 
103 Anna Westermark, ”Utmanar ledarskapet – med skönlitteratur”, essens 2008:1 
104 Andreas Linderyd  ”Management by Strindberg”, Dagens industri 2007-10-29 
105 Linderyd 2007 
106 Linderyd 2007 
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skulle bli bättre rustade som ledare. Mål man strävade efter var ”emotionell intelligens, 

kommunikation, kreativitet, självkännedom och reflektionsförmåga”. 107 

 

Behovet av humanistisk kunskap i ledarskapsutbildningarna har även lett till andra 

kreativa lösningar som till exempel ”mytodrama” där skönlitterära texter och klassiska 

dramer får bilda utgångspunkt och problematisera ledarskapet. Dessa utbildningar leds av 

psykologen Kira von Knorring Nordmark inom Institutet för personalutveckling och 

företagsutveckling. Knorring Nordmark utgår utifrån olika klassiska verk, som till 

exempel Shakespeares Henry V, och konstruerar olika problemställningar som till 

exempel ”Att bli chef över sina kamrater” eller ”Vikten av personlig vision” och kopplar 

dessa till dagens ledarskap.108 Målet med detta är att 

 

• Vidga det strategiska perspektivet för bättre beslutsfattande. 

• Öka förmågan att hantera osäkerhet, komplexitet och förändring i verksamheten. 

• Våga lämna gamla hjulspår för att kunna tänka och agera på nya sätt i sitt ledarskap. 

• Att känna sig själv bättre, ta sitt ledarskap i besittning och inta en tydlig roll. 109 

 

Kritiska röster 
 
I undersökningen är det påfallande hur skönlitteraturens möjligheter överlag beskrivs i 

positiva ordalag, trots att flera forskare, såväl litteraturvetare som övriga, påpekar att 

några egentliga mätbara faktorer på skönlitteraturens allmängiltiga värden inte finns. 

 

Men visst finns det kritiska inlägg även om det inte är många. Göran Hellman vid 

forskningssekretariatet på Högskolan i Borås, vänder sig mot Högskoleverkets påbjudna 

bildningssatsning där högskolor och universitet ska bilda studenterna. Han ställer frågan 

om vad som menas med bildning och menar att ett urval av skönlitteratur aldrig kan stå 

för någon allmängiltig sådan. Hellman hänvisar till Alsheimers Core curriculum- kurser 

och menar att där saknas naturvetenskaplig litteratur som också format och betytt mycket 

för vår tillvaro. Han ifrågasätter om skönlitteraturen är den enda vägen till bildning. 

                                                
107 Utbildningskatalogen IPULS www.edu.ipuls.se 2010-02-23 
108 Lars Anders Johansson ”Utbildning utan bildning” www.axess.se/magasin 2010-07-10 
 
109 Kira von Knorring Nordmark, IFP Institutet för Personal och Företagsutveckling www.ipf.se  

2010-02-23 
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Dessutom anser han att högre studier ska bedrivas på självständig basis av kritiska 

tänkande studenter. Bildning är för Hellman ett livslångt projekt och kräver nyfikenhet 

och trygghet att våga pröva något nytt som man sedan kan relatera till sig själv. Om 

bildningsinslag ska finnas inom högre utbildning bör det vara fokuserad på och inriktad 

mot den utbildning studenten går på.110  

 

Några kritiska röster finns även från studenthåll. Britta Lingärde, student på läkarlinjen, 

går i en artikel, ”Ska medicinaren lära rörmokeri?” i Sydsvenskan, till angrepp mot 

Merete Mazzarellas teori att läkare blir mer professionella av att läsa skönlitteratur. 

Lingärde anser att Mazzarella övervärderar skönlitteraturens värde och ifrågasätter om 

inte i så fall läkare borde kunna ”fysik, teknologi, rörmokeri och sömnad”. För 

medicinare är det viktiga är att ha goda medicinska kunskaper och skönlitteratur bör läsas 

på gymnasiet avslutar hon.111  

 

Att studenterna inte alltid uppskattar fenomenet med skönlitterära kurser och inslag 

bekräftas även av Karl Lorentzon, student vid juristutbildningen i Umeå 2004. Han anser, 

liksom Britta Lingärde, att skönlitteraturens plats är på gymnasiet och att den bristande 

allmänbildningen universiteten säger sig se hos studenterna ska åtgärdas där. Han 

ifrågasätter vad som betecknas som bildning och påpekar att skönlitteraturen inte alls 

behöver vara det som är bäst att skapa bildning. Att bildning är viktigt påpekar han men 

anser att bildning är en individuell sak som inte hör hemma på universitet och 

högskolor.112 

 

En intressant synvinkel på nyttan med skönlitteratur beskriver litteraturvetaren Jerry 

Määttä i sin anmälan av litteraturforskaren Mikita Brottmans bok The Solitary Vice: 

Against Reading 2009. Brottman ifrågasätter skönlitteraturens, och framför allt 

klassikernas absoluta värde. Hon menar att de är tråkiga och svåra att förstå och hävdar 

att populärlitteraturen kan väl så bra främja vår empatiska förmåga, och få oss att se 

världen ur någon annans synvinkel. Dessutom är det fler som läser populärlitteratur än 

klassiker idag. Skönlitteratur ska aldrig läsas av tvång utan av lust menar hon. Brottmans 

syfte med boken enligt Määttä, är att ”nyansera debatten, och påpeka att läsningens 

                                                
110 Göran Hellman, ”Hur bilda de obildade? Veckobladet Högskolan i Borås 2003:11, 2003 18/19 
111 Britta Lingärde, ”Ska medicinaren lära rörmokeri? Sydsvenskan 2000-10-15 
112 Karl Lorentzon, Defacto 24:4 www.jf_umea.se  2010-07-12 
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betydelse oftast har överdrivits eller diskuterats utifrån fel perspektiv” och hävdar 

bestämt det är fel att ”läsning skulle vara det enda som kan göra oss till civiliserade, 

fullgoda människor.”113 

 

Sammanfattning och slutsatser 
 

Två saker framstår som tydliga när jag summerar min uppsats. Det första är att begreppet 

bildning och dess definitioner visat sig vara så komplicerade och mångfacetterade. Den 

bildning man eftersträvar i de undersökta professionsutbildningarna är i huvudsak den 

kunskap man brukar kalla tyst kunskap, förtrogenhetskunskap, som många yrkesgrupper 

har behov av. Det andra som framkommer är det stora behovet av just denna bildning, 

den kunskap som finns i skärningspunkten mellan den rent vetenskapliga instrumentella 

utbildningen och den implicita kunskapen, ett klassiskt problem som även filosoferna 

Immanuel Kant och Friedrich Hegel brottades med. Bernt Gustavsson kallar denna 

bildning och kunskap praxis, det vill säga hur vi handlar i en specifik situation och vad vi 

baserar detta handlande på. Olika professionsområden ställer allt större krav på kunskap 

inom ”ickevetenskapliga områden” ett slags yrkesmässigt omdöme eller 

förtrogenhetskunskap. Den yrkesverksamme behöver socialiseras in i yrket och kunna 

smälta samman teori och praktik. Svårigheten ligger i att den kunskap man söker inte 

finns specifikt artikulerad, den går inte att diskuteras eller analyseras. Här vänder man sig 

till humaniora för att få hjälp och då främst till skönlitteraturen. I och med användandet 

av skönlitteratur, på inte enbart litteraturvetenskaplig grund, har en ny arena för 

skönlitteratur skapats. 

 

För vad är det man eftersträvar och tror sig finna i skönlitteraturen? Det argument som 

ständigt återkommer i de undersökta utbildningarna är behovet av den mogna människan 

som kan tänka, reflektera och handla på ett klokt sätt, kort sagt en bildad människa. En 

människa som kan sätta sig in i andra människors liv och tankar, som kan utvecklas till 

en empatisk person men som ändå har distans till sitt yrke, som kan se människans villkor 

i ett mångkulturellt och mångfacetterat samhälle och vara öppen för det annorlunda, som 

kan möta andra människor och se den människan och sig själv som del av något större 

och kanske allra viktigast att själv utvecklas som människa, att uppnå självkännedom. 

                                                
113 Jerry Määttä, ”Läsning som lust och last” Svenska Dagbladet 2009-01-18 



 44 

Det är abstrakta och svårdefinierade begrepp och stora krav ställs på skönlitteraturens 

möjligheter. 

 

Bruket av skönlitteraturen och hur man ser på dess värde inom de tre undersökta 

professionsutbildningarna skiljer sig något åt. Inom de utbildningar där möten med 

människor är det centrala, till exempel läkarutbildningen, finns ett stort behov av och en 

tilltro till skönlitteraturens värde som förmedlare av erfarenheter och livskunskap. Det 

som främst eftersträvas är kunskap om etiska och moraliska ställningstaganden, begrepp 

som också hör hemma inom filosofin. Nussbaum påpekar också att litteraturvetenskapen 

och filosofin står nära varandra. Vårdyrken är yrken där det djupt mänskliga framträder 

och möten med människor i kris är det centrala vilket gör att etik och moral hamnar i 

fokus. Den narrativa skönlitterära texten i form av berättelser är, enligt Ricoeur, det som 

binder oss människor samman. När olika tolkningar av berättelserna möts förändras vår 

kunskap. Inom den narrativa medicinen erbjuder berättelser en outsinlig mängd 

förebilder. Inom vårdutbildningarna används huvudsakligen litteratur specifikt inriktad 

mot medicin, till exempel patografier eller biografier. Det svårdefinierade begreppet 

empati nämns ofta men meningarna går isär om empati är något eftersträvansvärt inom 

vårdutbildningarna och även huruvida det är möjligt att öka empatin genom läsning av 

skönlitteratur.  

 

Leif Alsheimer har en något annan syn på litteraturens värde. Han är inte litteraturvetare 

och som mål för juristprogrammet i Jönköping har han bildningsbegreppet i stort, hela 

individen ska bildas. Tolkning och förståelse av livsberättelser står inte i centrum utan 

målet blir att i Nussbaums anda skapa välutbildade människor, världsmedborgare, som 

kan aktivt delta i samhällsprocessen. Det primära är att studenterna får omvärldskunskap 

och får lära sig diskutera, ta ställning och argumentera för sina åsikter. Precis som 

Nussbaum menar han att det kritiska ifrågasättandet är centralt. Innehållet i Alsheimers 

bildningsprojekt är inte enbart inriktad mot studenternas yrkesval utan är mer, i Gadamer 

och Gustavssons anda, en form av generell bildningsresa som ständigt ska pågå. 

Alsheimer menar, precis som Nussbaum, att den kontinuerliga kontakten med studenterna 

enligt modell från Liberal Arts Colleges är viktig, man bildas tillsammans med andra. 

Alsheimer har heller inte begränsat skönlitteraturen till enbart litteratur med juridisk 

anknytning.  
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Inom det relativt nya området Rätt och litteratur är det filosofiska perspektivet som står i 

fokus. Nussbaum förespråkar det kritiska läsandet och det behövs inom rättsväsendet 

eftersom rättsfilosofiska och moralfilosofiska problem ofta står i centrum. Här menar 

man att skönlitteraturen också kan bidra med att visa på maktförhållanden och hur 

samhällssystem förändrats över tid.    

  

Alsheimer har efter utbildningssatsningen i Jönköping gått vidare till att utveckla sin 

Core-kurs till att omfatta ledarskapsutbildningar med skönlitteratur som grund. Även 

olika utbildningsföretag erbjuder ledarskapskurser utifrån skönlitteratur. Den 

skönlitteratur som används här är framför allt klassiska verk om ledarskap och makt. I 

dessa utbildningar får skönlitteraturen rollen att presentera en fallbeskrivning eller att 

tillhandahålla en intressant personlighet att diskutera. Litteraturen används instrumentellt 

och blir en utgångspunkt för chefer och ledare att diskutera viktiga frågor om ledarskap i 

dagens samhälle. Personerna i texterna blir modeller vars handlingar och beslut 

analyseras och diskuteras ofta med i förväg producerade frågeställningar där 

koncentrationen ligger på ledarskapsfrågor och ledares kompetenser. Här betonas mer 

självkännedom, kreativitet och integritet. Begrepp som empati nämns inte. Man 

framhåller snarare att litteraturen används just av den anledningen att man som chef inte 

behöver lämna ut sig själv i diskussionerna kring de litterära förebilderna. Det 

skönlitterära värdet får stå i bakgrunden. Någon bred bildning som Nussbaum förespråkar 

eftersträvas inte. Några bevis för att dessa kortkurser med klassiker som bas resulterar i 

bättre ledarskap finns inte. Några mätbara effekter av de olika litteraturprojekten finns 

inte heller förutom att man tror sig se en ökad diskussionsvilja och bättre 

språkbehandling hos deltagarna.  

 

Det som framträder i undersökningen är ett fåtal spridda projekt ledda av engagerade 

”läsare”, litteraturvetare, medicinare eller konsulter i ledarskap som genom sitt 

engagemang, eller i vissa fall vinstintresse, propagerar för läsningens absoluta värden. Att 

bildningsprojekten med skönlitteratur, trots sitt ringa antal, fått så stort utrymme i media 

kan bero på att de engagerade personerna som lett projekten fått stor publicitet kanske 

beror på det klassiskt svåra problemet med att integrera teori och praktik. I det undersökta 

materialet framgår det också att några namn på initiativtagare och projektledare 

återkommer många gånger. Men det visar sig också att de lärosäten där skönlitteraturen 

fått legitimitet och står stark är där tvärvetenskapliga kurser skapats mellan 
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litteraturvetenskap och andra discipliner och där litteraturinslagen leds av en engagerad 

litteraturvetare.  

 

Skillnaden mellan olika professionsutbildningar när det gäller behov av personlig 

mognad och omdöme kan också vara stor. Läkare har större behov av kvalificerad 

omdömesförmåga gällande det direkta personliga mötet än en chef för ett större företag 

där besluten inte direkt drabbar enskilda individer. Därav används skönlitteraturen också 

på olika sätt. 

 

Något som framstår i undersökningen är att om skönlitteraturen i professionsutbildningar 

möjligen ska leda till något bestående är att reflektioner och diskussioner förs i mindre 

grupper med kunniga ledare. Som Nussbaum påpekar är den kritiska läsningen och 

utbytet av erfarenheter om läsningen med andra viktigt för att utveckla människan. Det är 

här den stora vinsten med skönlitterära inslag i professionsutbildningar framträder. I 

mötet med andra och med en gemensam utgångspunkt sker ett utbyte av åsikter som kan 

vara fruktsamt beroende på deltagarnas vilja att vara öppna för andras åsikter och det 

gäller oavsett om litteraturen tolkas och analyseras eller erbjuder karaktärer att diskutera. 

 

Ett problem är att på de flesta lärosäten är litteraturprojekten lagda som frivilliga kurser 

vilket innebär att många studenter inte väljer dem. Ett annat problem är att projekten med 

skönlitteratur är svåra att vetenskapligt utvärdera. Enligt Gustavsson är bildning en 

livslång process som pågår kontinuerligt vilket gör att utvärdering ter sig omöjligt. 

Bildning och yrkeskunnande tar tid, det klaras inte av under några års utbildning.  

 

Kanske kommer det vidgade textbegreppet att knappa in på skönlitteraturens traditionella 

dominans i sökandet efter den bildade människan, framför allt när det gäller 

yrkesutbildningar där möten med andra människor inte står i centrum. Handledning och 

reflektion av mer erfarna yrkespraktiker kan vara ett sätt att nå bättre yrkeskompetens och 

bildning. Skönlitteraturen innehåller många exempel på vad det innebär att vara 

människa, att nyfiket våga möta det okända och att utvecklas till en världsmedborgare, 

men i ett mångkulturellt samhälle behöver skönlitteraturen inte vara den främsta 

förmedlaren av livsfrågor och värderingar. Skönlitteraturen kan genom sitt speciella sätt 

att beskriva verkligheten vara en del på väg mot bildade och kunniga människor men inte 

den enda vägen. Jag tror också att definitionen av vad som är bildning kommer att 
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förändras, en förändring som de unga vuxna i gymnasieskolan redan är en del av och 

måste lära sig hantera. Här tror jag helhjärtat på bildade, engagerade lärare och viktigast 

av allt betydelsen av det goda samtalet.  

 

 Jag vill avsluta med en artikel från facktidningen Ny teknik 12 maj 2010 som beskriver 

ett nystartat projekt på civilingenjörsutbildningen i Linköping. Chato Rasoal, doktor i 

psykologi, har just inlett ett projekt där man ska mäta ingenjörernas empatiska förmåga 

när de börjar utbildningen. Efter att ha läst bland annat skönlitteratur ska deras empatiska 

förmåga efter tre års utbildning utvärderas. För närvarande förs diskussioner om vad i 

utbildningen som ska få stryka på foten för att göra plats för projektet. Känns 

diskussionen igen? 114 

   

                                                
114 Elisabeth Vene ”Här kollas medkänslan” Ny Teknik 12 maj 2010 



 48 

 Källförteckning 
 
 
Agélii, Karin, Bildning i svensk högre utbildning – en översikt med exempel från 34 
lärosäten, Högskoleverkets Rapport 2002:35 R 
 
Agélii, Karin, ”Bildning vid högskolor och universitet”, i Bildningens förvandlingar, red 
Bernt Gustavsson, Göteborg, Daidalos, 2007  
 
Agélii, Karin, Core curriculum: en bildningsresa,  Högskoleverkets Rapport 2001:20 R 
 
Alsheimer, Leif, ”Bildad, utbildad, obildad? : om utbildningsväsendets ansvar.” i 
Den sköna skönlitteraturen: i och utanför biblioteket, red. Hollenberg och Rydqvist, 
Lund,   BTJ förlag 2008 s 78-87 
 
Alsheimer, Leif, Bildningsresan -  från ensidig instrumentell utbildning till 
sammanhangsskapande bildning, Stockholm, Prisma 2004 
 
Alsheimer, Leif, Utbildningens förändrade villkor, Stockholm, Liber 2009 
 
Anderberg, Thomas, ”Den sista läsaren”, Dagens Nyheter 2009-11-05 
 
Asplind, Jan och Faye - Wevle, Eva, Ansvar Plikt Offer – ledarskap i liv och litteratur, 
Artea förlag AB, Växjö 2008 
 
Bergstedt, Eva, ”Chefer utvecklas genom kultur”, Arbetsliv 2009-02-04 
 
Borgert, Leif, ”Utbildning inom nya ramar”, Uppsala Nya Tidning 2007-09-11 
 
Dahlberg, Leif, ”Rätt och litteratur: introduktion”, i Tidskrift för litteraturvetenskap, Lund 
2003:3 s. 3-15 
 
Edmundson, Mark, Why read?, New York and London, Bloomsbury Publishing 2004  
 
Engström, Thomas, ”Dostojevskij och rättvisans teologi”, Svenska Dagbladet 2002-03-15 
 
Faye-Wevle, Eva, ”Litterära managementböcker”, Loop, Tidskriften om ledarskap, 
organisation och personal, 2006 häfte 4 s 42-43 
 
Fritzell, Christer, “Bildningens förgreningar Samtal om bildning inom ett universitet” 
Institutionen för Pedagogik, Växjö universitet 2004  
 
Gustavsson, Bernt, ”Bildning som tolkning och förståelse” i Bildningens förvandlingar, 
red Bernt Gustavsson, Göteborg, Daidalos, 2007 s. 71-86 
 
Gustavsson, Bernt, ”Bildningstankens aktualitet och historiska framväxt” i Bildningens 
förvandlingar, red. Bernt Gustavsson, Göteborg, Daidalos, 2007 s.7-12 
 



 49 

 
Gustavsson, Bernt, ”Bildning i vår tid”,  www.hsv.se/bildning 
 
Gustavsson, Bernt, Bildning i vår tid: om bildningens möjligheter och villkor i det 
moderna samhället, Stockholm, Wahlström och Widstrand 1996 
 
Gustavsson, Bernt, Utbildningens förändrade villkor -  nya perspektiv på kunskap, 
bildning och demokrati, Stockholm, Liber 2009 
 
Hellman, Göran, ”Hur bilda de obildade?” Veckobladet Högskolan i Borås 2003:11 
 
Hellman, Göran, ”Skönlitteratur inte enda vägen till bildning” Veckobladet, Högskolan i 
Borås 2003 18/19 
 
Hofsten, Ingela, ”Lär dig leda av Carlsson i Hemsöborna”, Chefen i fokus nr 2 april 2009 
 
Hollenberg, Ingrid och Rydqvist, Lars, red. Den sköna litteraturen 2, Lund, BTJ 2008 
 
Hont, Gabor, ”Medicin – en mänskligt riktad vetenskap”, Läkartidningen nr 44 volym 
106 2009 
 
http://courses.ki.se/utbildningsprogram/startsida, Karolinska Institutet, 2010-07-17  
 
http://www.kulturradet.se/sv/pressmeddelanden/Allt-farre-ungdomar-laser-bocker/ , 
2010-07-12 
 
https://studentweb.hhs.se/courseweb , 2010-04-10 
 
Iuul, Elise, ”Skriven och oskriven lag”, i Tidskrift för litteraturvetenskap 2007:3 s 71-84 
 
Johansson, Lars Anders, ”Utbildning utan bildning”, www.axess.se/magasin 2010-07-10 
 
Kursplan för ”Kroppen i humanioraperspektiv” Lunds universitet,  Medicinska fakulteten 
2008 
 
Kåreklint, Lars, “Om undervisning i yrkesetik: visselblåsare och samvetet”   
www.ibl.liu.se 2010-05-10 
 
Lagercrantz, Agneta, ”Från klassiker till självhjälp”, Svenska Dagbladet 2008-10-24 
 
Liedman, Sven-Eric, ”Bildning, frihet och motstånd”  www.hsv.se/bildning  
 
Liedman, Sven-Eric, Ett oändligt äventyr, Stockholm, Albert Bonniers förlag 2007  
 
Linderyd, Andreas, ”Management by Strindberg”, Dagens Industri 2007-10-29 
 
Lingärde, Brita, ”Ska medicinaren lära rörmokeri?”, Sydsvenskan 2000-10-15 
 
Lorentzon, Karl, Defacto 24:4  www.jf_umea.se  2010-07-12 
 



 50 

Mazzarella, Merete, ”Livskunskap och läkarstudier” i Litteratur som livskunskap – 
Tvärvetenskapliga perspektiv på personlighetsutvecklande läsning, red. Nilsson och 
Pettersson, Högskolan i Borås 2009 s 104-107 
 
Mazzarella, Merete, ”Moralfilosofins litterära vändning”, Svenska Dagbladet 2010-03-13 
 
Mazzarella, Merete, ”Vad förmår egentligen skönlitteraturen?”, Ikoner 2/2002 
 
Mazzarella, Merete, ”Vad förmår skönlitteraturen ge medicinare?”, 
www.tieteessatapahtuu.fi 2010-02-24  
 
Määttä, Jerry, ”Läsning som lust och last”, Svenska Dagbladet 2009-01-18 
 
Nilsson, Göran, ”Läkarstuderande gör textanalyser”, Medicinskt Forum nr 2 2006 
 
Nilsson, Göran, ”Skönlitteraturen öppnar nya dörrar i läkarens föreställningsvärld”, 
Medicinskt Forum nr 2 2006 
 
Nilsson, Skans Kersti, ”At the core”, Högskolan i Borås 2005:3 
 
Nilsson, Skans Kersti, ”Litteratur som livskunskap – tvärvetenskapliga perspektiv på 
identitetsbyggande läsning Rapport från ett symposium”, Högskolan i Borås 2008 
 
Nilsson, Skans Kersti och Pettersson, Torsten, red. Litteratur som livskunskap – 
tvärvetenskapliga perspektiv på personlighetsutvecklande läsning, Högskolan i Borås, 
2009 
 
Nussbaum, Martha C, Cultivating Humanity: a Classical Defense of Reform in Liberal 
Education, Cambridge Mass.: Harward UP 1997 
 
Nyberg, Nilla och Simberg, Kerstin, ”Liberal Education – Högskolan på Gotland” 
Mötesplats inför framtiden 14-15 oktober 2009 i Borås 
 
Nylander, Christer, ”Vad händer med boken?”, Sundsvalls Tidning 2010-01-09 
 
Nylander, Christer, ”Återupprätta bildningsidealet”, www.newsmill.se 2010-04-07 
 
Palm, Anders, “Human Science or just Science?”, i Litteratur som livskunskap – 
Tvärvetenskapliga perspektiv på personlighetsutvecklande läsning, red. Nilsson och 
Pettersson, Högskolan i Borås 2009 s 97-103 
 
Persson, Magnus, Varför läsa skönlitteratur? Om litteraturundervisningen efter den 
kulturella vändningen. Lund, Studentlitteratur 2007 
 
Petersson, Christer, ”I gränslandet mellan berättelse och bevis”, Läkartidningen nr 24-25, 
volym 103, 2006 
 
Petersson, Margareta, ”Skönlitteratur i läkarutbildningen” i Litteratur som livskunskap – 
Tvärvetenskapliga perspektiv på personlighetsutvecklande läsning, red. Nilsson och 
Pettersson, Högskolan i Borås 2009 s. 90-96 



 51 

 
Petersson, Margareta, och Årheim, Anette, Litteratur och lärande Nationellt nätverk för 
svenska med didaktisk inriktning, www.educ.umu.se/forskning 2010-02-04 
 
Pettersson, Anders, Analogitänkande och litterärt värde, 
www.umu.se/littnord/forskning/pettersson  2004-04-06 
 
Pettersson, Anders, ”Analogitänkande som centralt utbytet av litteratur” i Litteratur som 
livskunskap – Tvärvetenskapliga perspektiv på personlighetsutvecklande läsning, red. 
Nilsson och Pettersson, Högskolan i Borås 2009 s.27-30 
 
Rosengren, Per Gunnar, Att fånga bildning, Högskoleverket Rapport 2009:24 R 
 
Strandberg, Hanna, ”Kafka och Camus ska göra läkarstudenterna empatiska” Ergo nr 14 
2007 
 
Sundeen, Johan, Högskolan i Borås Det kompletta professionslärosätet Mål och strategier 
för Högskolan i Borås 2010-2013  DNR 473-09-60 
 
Swedemyr, Fredrik, ”Han ger blivande läkare perspektiv”, Framsidan nr 3, 2008 
 
Utbildningskatalogen IPULP, www.edu.ipuls.se 2010-02-23 
 
Vene, Elisabeth, ”Här kollas medkänslan” Ny Teknik 12 maj 2010 
 
von Knorring Nordmark, Kira, IFP Institutet för Personal och Företagsutveckling 
www.ipf.se 2010-02-23 
 
von Wright, Moira, “Bildningen i gränssnittet mellan självet och världen”, i Bildningens 
förvandlingar, red Bernt Gustavsson, Göteborg 2007 s. 23 – 45 
 
Westermark, Anna, ”Utmanar ledarskapet -  med skönlitteratur”, essens 1/2008 
 
Zachrisson, Karin, ”Barnböcker hjälper läkare att förstå barns dödsångest”, 
Läkartidningen nr 13 volym 106 2009 
 
Årheim, Anette, ”Perspektiv på värdet av skönlitterära läserfarenheter”, i  Kåreland, 
Lena, red. Läsa bör man..? – den skönlitterära texten i skola och lärarutbildning, Liber 
2009 s. 68  
 
Ämnesplan för svenska i gymnasieskolan, 
http://www.skolverket.se/sb/d/2503/a/13845/func/amnesplan/id/SV/titleId/Svenska , 
2010-07-17 
 
 
 
 
 
 


