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Oscar Olsson och skönlitteraturen 
 

 
"Ju yngre studiecirkeln är och ju mindre biblioteket är, desto större rum bör skönlitteraturen upptaga på listan 

vid bokrekvisitionen i jämförelse med den vetenskapliga litteraturen."1 

 
Citatet är från en litet häfte med tips på lämpliga böcker att köpa in till en studiecirkel i en nykterhetsloge 

eller fackförening år 1913. För en nutida läsare kan det låta märkligt. Vi förknippar ju som regel 

begreppet studiecirkel med en slags kursverksamhet, där man kan välja att gå en kurs en termin och lära 

sig något inom ett fackområde som intresserar en. Sedan väljer man ett annat ämne nästa termin, och 

kommer då in i en ny grupp. Det som kallas studiecirklar idag bedrivs som regel i skolform, med en 

cirkelledare som fungerar som lärare, och den övriga gruppen som elever. Vuxna visserligen och 

intresserade av ämnet, så stämningen är helt annorlunda än i ungdomsskolan, men ändå. Men så tänkte 

sig inte Oscar Olsson en studiecirkel. Den modell han lägger fram när han introducerar formen år 1902, 

var mer lik det vi idag kallar läsecirkel; en sammanhållen grupp människor som träffas vecka efter 

vecka, år efter år för att diskutera böcker, umgås och ha trevligt. Gruppen är konstant, men de böcker 

man diskuterar byts ut. Detta att det fanns en kontinuitet i cirkeln var viktigt enligt Oscar Olsson, och 

han hävdade att det brukar ta ungefär tre terminer innan man känner varandra så väl att man kan föra ett 

otvunget samtal utan blygsel och mindervärdeskänslor. 

      Ytterligare en sak som var central för Oscar Olsson var att det skulle vara ett samtal och inte en 

debatt, som det gäller att vinna. Han ville se ett samtal där alla har möjlighet att framlägga sin ståndpunkt 

utifrån sin egen unika erfarenhet. Men också få sin ståndpunkt kritiserad. ”Det goda samtalet” är det 

som gör skillnad gentemot den typ av självbildning som innebär att man sitter ensam på sin kammare 

och läser en massa böcker. Risken är då att man tenderar att enbart få sina förutfattade meningar 

bekräftade. Han exemplifierar med hur företrädare för olika kristna riktningar kan ha läst samma text 

men ändå kommit till helt olika slutsatser, och konstaterar då lakoniskt: 

 
Och det är visserligen sant att den som söker han finner, ty var och en finner just vad han sökt efter!2 

 

      Men i en studiecirkel kan vi korrigera varandra och hjälpa varandra att inte glida ner i våra vanliga 

hjulspår. Vi måste bilda oss en egen uppfattning om det vi läst, men också vara beredda på att möta 

andra som läst samma text, och har ett annat sätt att se på det hela. 

      Ordet studiecirkel har alltså till stor del bytt innebörd under det gångna seklet. Det samma gäller 

ordet bildning. Idag används det ofta som något man har. En uppsättning kunskaper att ta fram vid 

speciella tillfällen. Inte sällan tänker man sig att bildning är lite allmänna kunskaper i humaniora, viss 

kännedom om de viktigaste verken i världslitteraturen och lite kvicka citat att krydda en konversation 

med. Men för Oscar Olsson var bildning något helt annat. Det var en fråga om ett mycket speciellt 

förhållningsätt till tillvaron och ett uppövat gott omdöme. Ibland har denna tanke sammanfattats i 

frasen: ”Bildning är det man har kvar när man glömt allt man lärt sig.” Frasen brukar förknippas med 

Ellen Key, men hon har i sin tur fått det från den tyske 1700-tals filosofen Johan Gottfried Herder. Det 

är också Herder som först formulerar de teorier som ligger till grund för det sätt att se på bildning som 

Oscar Olsson utgick från.3 

                                                 
1 Bokförteckning för studiecirklar och mindre bibliotek av Oscar Olsson, Stockholm, 1913, s. 5. 
2 Skönlitteraturens bildningsvärde sid. 93. Denna text är en bearbetning av ett radioföredrag, 
och ingår i Olsson, Oscar Aktuella folkbildnings- och skolfrågor : tal och uppsatser Stockholm 
: Bonnier, 1930 
3 Här ber jag att få hänvisa till min egen text: ”Herder och en skola för bildning” i Forskning 
om utbildning, nr 3/4 1993. Jag skriver medvetet ”det sätt att se på bildning som Oscar 
Olsson utgick ifrån” för det fanns flera olika synsätt. Olssons självbildningsideal är bara ett av 
dem. Se Bernt Gustavsson Bernt Bildningens väg för en översikt 



  



Oscar Olssons idémässiga utgångspunkter 

 
För att bättre förstå några av Oscar Olssons utgångspunkter måste vi göra en liten utflykt i idéhistorien. 

Johan Gottfried Herders tankar om bildning formuleras i en debatt i slutet av 1700-talet som påminner 

mycket om våra dagars ständiga diskussioner om arv eller miljö. Frågan gällde vad det är som formar 

en människa. Vad är det som gör att vi blir som vi blir? Sedan gammalt hade man hävdat att det beror 

på de nådegåvor Gud gett oss sedan födseln, och det är gåvoteorin som är grunden till 

ordet ”begåvning”.4 Till detta adderades föreställningen att vi ärver våra egenskaper från våra föräldrar. 

Enligt den tanken var det vår ”börd” som avgjorde hur vi förväntades bli som människor. Därför kunde 

vissa ämbeten reserveras för de med ”förnäm börd”, medan de som fötts i enklare familjer stängdes ute 

oavsett hur kompetenta de var. 

      Mot detta hade engelsmannen John Locke år 1689 formulerat den helt motsatta ståndpunkten, 

nämligen att det är miljön som bestämmer allt. Vi föds som ett blankt papper – tabula rasa – och vår 

natur formas genom vår uppfostran. Denna tanke ledde till ett enormt intresse för utbildning, och man 

har talat om att det är nu man upptäcker barnet på allvar. För det är under de första levnadsåren som 

man tänker sig att den viktigaste formningen sker. 

      En tredje position kom att intas av fransmannen Jean-Jacques Rousseau i boken Émile från år 1762. 

Att medvetet försöka forma barn utifrån vissa ideal ansåg Rousseau vara ett övergrepp mot dem. Det 

var ju en vuxen som ledde processen. Mot det formulerade han tanken att ”en sund utveckling måste 

komma inifrån”. Barnet måste själv söka kunskap utifrån vad det vill veta och vad den just då känner 

att den har behov av. Lärandet skulle vara en ”inifrån-driven process” enligt Rousseau. 

      Herder var mycket influerad av Rousseau, men han upplevde dennes pedagogik alltför passiv. Istället 

borde man tänka sig barnets personlighetsutveckling som ett samspel mellan den unge individens 

nyfikenhet och den vuxnes kunskaper. Det är detta samspel mellan en inifrån-driven process och ett yttre 

motstånd han kallar bildning. Herder varnar också för att om barn blir helt lämnade åt att söka kunskap 

själva, kan det leda till ”missbildning”. Men om, å andra sidan, läraren är auktoritär och talar om för 

eleven vad denne skall tycka och tänka, blir det också fel. Det blir ett ytligt utantillrabblande utan 

förankring i personligheten. Det är denna tanke Oscar Olsson knyter an till när han, som vi sett, så starkt 

betonar hur viktigt det är med att man samtalar kring det man läst i en studiecirkel, istället för att sitta 

ensam på sin kammare och grubbla. 

      För Herder är människan dynamisk och stadd i utveckling under hela livet. Det är mest påtagligt 

under barnaåren, men det behöver inte sluta efter den perioden utan vår bildning kan fortsätta tills den 

dag vi lämnar detta jordiska. Men detta förutsätter att vi fortsätter att anstränga oss. Hur slutresultatet 

skall bli kan vi inte veta på förhand. Varje människa har sin egen väg att gå, och ingen annan än personen 

själv kan säga vilka steg den skall ta. Därför kan man aldrig bilda någon annan, man kan bara bilda sig 

själv.  

      Detta att en människa har möjlighet att utvecklas hela livet är ju själva grundidén bakom folkbildning 

för vuxna. Den delas dock inte av alla, varken på Oscar Olssons tid eller idag. Det framkommer inte 

minst i budgetdebatter, där det inte är ovanligt att man vill lägga alla resurser på barn- och 

ungdomsskolan. Men för Oscar Olsson var föreställningen om den dynamiska människan oerhört 

central, liksom tanken att bildningsprocessen måste få följa sin egen inre dynamik. Här var kanske mot-

ståndet ännu större. Det framkommer på många håll att deltagare i studiecirklar ville ha studieplaner, 

läslistor och centrala anvisningar. Den lilla skriften om bokinköp som nämndes i inledningen var ett 

svar på en sådan önskan och ett antal tänkbara böcker presenterades också, men Oscar Olsson är mycket 

mån om att poängtera att det bara är förslag – inga riktlinjer. 

      För en sentida läsare, som är formad av vår tids besatthet av skrivna planer av alla de slag, kan Oscar 

Olssons konsekventa motstånd mot alla försök att utfärda läslistor, generella kursplaner och 

standardiserade modeller för hur studiecirklarna skulle arbeta, te sig märkligt. Vi är ju vana vid att barnen 

redan i förskolan möts av arbetsplaner, sedan kommer skolan med tydliga kursplaner, högskolan med 

studieplaner i alla ämnen och på varje delkurs. I arbetslivet skall man ställa upp individuella 

                                                 
4 Se 1:a Korintierbrevet kap 12. Märkligt nog är det ett väldigt bortglömt bibelställe trots att 
det varit föremål för predikningar i Sverige från medeltiden och framåt och därför präglat 
generationer föräldrar 



karriärplaner och vi skall ha en plan för vår pensionering osv. Det kan då kännas främmande, men också 

ganska befriande, att stöta på en person som till och med var beredd att offra sin egen politiska karriär 

för sin övertygelse att en verklig bildningsprocess förutsätter frihet att följa sin egen inre dynamik. För 

den konflikt som 1924 ledde till att han tvingades sluta som sekreterare för den 

statliga ”Folkbildningskommittén” bottnade ju i hans vägran att godkänna kravet på officiellt 

sanktionerade studieplaner.5 

 

Kulturradikalismens sanningskrav 

 
      Innan vi lämnar den idéhistoriska utflykten skall vi göra en avstickare till 1880- och 90-talens Lund. 

Det Lund dit den unge Oscar Olsson kom för att studera år 1897. Där fanns i studentkretsar en 

tankeströmning som kallats kulturradikalismen. Den kom närmast från Danmark, där inte minst George 

Brandes var en drivande kraft med sitt krav på att sätta ting under debatt. Vad kulturradikalismen stod 

för kan man skriva mycket om, men kort kan det sammanfattas som en tankeströmning vars huvudinslag 

var strävan efter ett samhälle där öppenhet och ärlighet skulle ersätta förljugenhet och hyckleri. Detta 

innebar att de som sett att något är fel i samhället, inte bara har en rätt utan också en plikt att protestera.6 

      För att detta skall bli meningsfullt måste man tro på att människor kan utvecklas och ändra sig när 

de möter rationella argument. Kulturradikalismen bars därför upp av en optimistisk och dynamisk 

människosyn och en väldig tilltro till diskussionen som en väg framåt. Många gånger liknade man det 

vid Darwins tro på ”the survival of the fittest”. Man tänkte sig att om alla åsikter fritt fick mötas i en 

debatt, skulle den förnuftigaste segra. Men det förutsätter att alla åsikter fick komma till tals. Eftersom 

man antog att allt var statt i utveckling, tänkte man sig också att ett förnuftigt samhälle skulle växa fram 

ur den fria debatten.  

      Kulturradikalerna utgick från en antimetafysisk världsåskådning. Man vägrade genomgående 

acceptera hänvisningar till religiösa förklaringsmodeller och liknande. Naturvetenskapen var förebilden 

för hur kunskap nås, och de hade en enorm tilltro till vetenskapens möjligheter att förklara världen.  

      Oscar Olsson var en nästan övertydlig företrädare för kulturradikalismen, men han skiljer sig på en 

punkt genom att han så starkt betonar skönlitteraturens roll som kunskapskälla. I ett radioföredrag 1929 

betitlat ”Skönlitteraturens bildningsvärde” betonar han att man bör ställa samma stränga krav på en 

skönlitterär författare som en vetenskapsman eller en vetenskapligt skolad moralfilosof, men att de har 

olika uppgifter: 

 
Det vetande diktaren ger oss är därför av en annan art än forskarens eller moralistens, men lika värdefullt och 

nödvändigt. Vetenskapsmannen utreder lagar, normer, regler för vad som i allmänhet är sant eller rätt, vad som 

alltid och för alla människor är sanning och rätt. Diktaren visar hur det går med tillämpning av dessa lagar i 

det levande livet och det enskilda fallet, hur långt de räcka och var de upphöra att gälla. 7 

 

      Han går sedan vidare och exemplifierar med berättelsen om Oliver Twist. Visst, stöld är alltid orätt 

i teorin, men i ”det levande livet” kan det, i vissa fall, vara annorlunda. Det vi lär oss är att inte döma 

alltför snabbt och oreflekterat. 

      Skönlitteratur skall, som Brandes hävdat, våga sätta ting under debatt. Mot Brandes krav hade många 

invänt att författarna borde hålla sig borta från dagsfejderna. Ett samhällsengagemang skulle enligt dem 

förytliga litteraturen  – men så tänker bara ”små diktare och kritiker” enligt Oscar Olsson.  Tvärtom har 

de stora författarna aldrig förnekat att ”deras verk är handling, avsedd att ingripa i samhället och det 

                                                 
5 Konflikten finns utförligt behandlad i Törnqvist, Ingvar: Oscar Olsson folkbildaren, I 
synnerhet hans tankar om universitetens roll i folkbildningsarbetet, (Sober förlag, Stockholm, 
1996) 
6 Här ber jag att få hänvisa till min avhandling: Vita mössor under röda fanor. 
Vänsterstudenter, kulturradikalism och bildningsideal i Sverige 1880-1940, Stockholm: 
Almqvist & Wiksell International, 1991 
7 Skönlitteraturens bildningsvärde sid 72.  



levande livet runtomkring dem.”8 Men de gör det på ett mer subtilt sätt än de som ägnar sig åt rena 

agitationstal och predikningar. Inte heller går de i tjänst hos de som förfäktar att det finns vissa rätta 

åsikter, som inte kan ifrågasättas, eller försöker påverka människor genom moraliserande, sedelärande 

berättelser. För var det något Oscar Olsson avskydde var det uppbyggelselitteratur av olika slag.  

 
Lika grovt lögnaktig och smaklös är den osminkade sensationsromanens motsvarighet i den av idealism och 

sentimentalitet drypande uppbyggelselitteraturen. Dennas förfalskning av det mänskliga livet och de mänskliga 

upplevelserna är lika vidrig, vare sig den sker under religiös, patriotisk, samhällsbevarande eller radikal 

täckmantel.9  

 

      Här går Oscar Olsson i polemik mot sina egna vänner, både i arbetarrörelsen och nykterhetsrörelsen. 

Men ärlighet är viktigare än att övertyga människor med hjälp av tillrättalagda historier. Och de tre 

kvalitetskriterier, som han menar kännetecknar bra litteratur, är äkthet, ursprunglighet och omedelbarhet. 

      Därmed inte sagt att Oscar Olsson enbart förespråkade litteratur som tog ställning. Inte heller 

förespråkade han realistiska författare framför idealistiska. De är bra på olika sätt och belyser olika sidor 

av livet. 

 

Det fanns ett motstånd mot skönlitteraturen 

 
Oscar Olsson konstaterar i sin text 1929, att det funnits ett stort ifrågasättande av skönlitteratur i många 

kretsar. Inte minst inom vissa delar av arbetarrörelsen, men också i frireligiösa kretsar. Så sent som i 

slutet av 20-talet hade en del lokala bibliotek regeln att man inte fick låna två skönlitterära böcker 

samtidigt, utan minst en måste vara en fackbok. Skälen för det var flera. Ett var att man inte skiljde på 

seriös litteratur och ren förströelselitteratur. Till den senare kategorin räknar Oscar Olsson böcker som 

massproduceras utifrån en enkel formel. Ett exempel han ofta återkommer till när han skall ange 

skönlitteratur som inte är värd att ödsla tid och kraft på är Frank Heller. Särskilt Hellers serieproducerade 

detektivhistorier om herr Collin.10 

      Ett annat skäl till motståndet, särskilt bland klassmedvetna arbetare, var att romaner och liknande 

handlade om påhittade människor och uppdiktade händelser som vi inte kan lära oss någonting av. Det 

finns enligt dem så mycket viktigare saker att läsa som behandlar vår konkreta verklighet, och som kan 

hjälpa oss bekämpa orättvisorna. Inom vänsterinriktningen av socialdemokratin fanns dessutom en stark 

misstro mot tanken att arbetarna själva skulle kunna avgöra vad de ville studera. Vänstersocialisterna 

hävdade att i stället för folkbildning borde man satsa på en medveten klasskampsbildning, och fokusera 

helt på vad som var direkt nyttigt för den socialistiska agitationen. I stället för studiecirklar, enligt Oscar 

Olssons modell, ville man se kurser ledda av personer med en gedigen socialistisk skolning. Fick 

arbetarna själva välja vad och hur de ville studera fruktade man att fältet skulle lämnas fritt för 

diverse ”liberala infiltratörer” att nästla sig in och lura arbetarna att ägna sig åt diverse tjusiga, men för 

klasskampen meningslösa ämnen. Därför skulle också litteraturlistor för studiecirklar fastställas 

centralt.11  

      Självfallet fick sådana krav Oscar Olsson att reagera våldsamt och han gick till knivskarp polemik 

mot de som stod för kravet på klasskampsbildning; särskilt mot dess främste företrädare Ture Nerman. 

Denne bemöttes med emfas i olika debatter och i SSUs tidskrift Frihet. För att belysa frågan mer än vad 

man kan göra i en debattartikel samlade Oscar Olsson sina tankar 1919 i en liten skrift ”Socialismen. 

Vad den är och vad den vill”.  

      I skriften, som kom ett och ett halvt år efter oktoberrevolutionen i Ryssland och partisplittringen 

                                                 
8 Skönlitteraturens bildningsvärde sid 75 
9 Skönlitteraturens bildningsvärde sid 80 
10 Frank Heller, som egentligen hette Gustav Serner, var oerhört produktiv på 1910- och 
1920-talet. Som regel utkom han med två titlar per år och vissa år finns upp till 4 titlar 
publicerade. 
11 Se artikeln ”Vårt bildningsarbete. Teser från Ungdomsinternationalens kongress 1921” i 
Stormklockan 29/10 1921. 



inom det Socialdemokratiska Arbetarpartiet, använder han Spartacus slavuppror i antikens Rom som 

exempel. För Spartacusupproret visar att det är en sak att starta ett uppror, en annan att se till att det man 

strävar efter att blir bestående. Utifrån det romerska exemplet hävdar han att detta att leva under ett 

förtryck oftast leder till att man förlorar både känslan för sitt människovärde och sitt självförtroende. 

Därför måste arbetarrörelsen satsa på att återerövra människovärdet om dess kamp skall blir något mer 

än ett slavuppror. Det som sker i Ryssland ger han inte mycket för. Han talar om det som ett spektakel 

med en massa knalleffekter, men en revolution kan inte lyckas om den inte är djupt förankrad hos folket. 

Risken är istället att man fortsätter i gamla hjulspår och man får en situation där de segrande arbetarna 

förtrycker andra arbetare. 

      Ett problem för alla marxister är hur man skall ställa sig till Marx tes om att vårt tänkande och vårt 

sätt att se på världen formas av den produktionsordning vi lever under. Om Marx har rätt kommer ett 

kapitalistiskt samhälle att skapa människor som utgår från en kapitalistisk världsbild och handlar enligt 

de ramar som skapas av den. Vårt tänkande är så att säga kringgärdat av gränser som murar runt en 

trädgård. Frågan är då hur skall man kunna bryta denna cirkelgång.12 Detta problem brottas Lenin med 
in sin skrift Vad bör göras, men det finns även underförstått i Oscar Olssons Socialismen. Vad den är 

och vad den vill. De kommer dock till två diametralt motsatta ståndpunkter. 

      Lenins förslag var att arbetarna skulle ledas av ett ”avant garde”, en liten skolad elit, som kunde se 
över tänkandets murar och bryta mönstret. Oscar Olssons lösning var den motsatta. Om vårt tänkande 

är omgärdat av murar så måste vi se till att alla får redskap att kunna se över murarna och genomskåda 

systemet. Inte bara en elit. Därför skulle bildningsarbetet vara en verklig folkbildning, inte ett projekt 

för några få.  

 

Varför ska man läsa skönlitteratur? 

 
      Men varför skall en nystartad studiecirkel börja med att köpa in just skönlitterära böcker istället för 

rena läroböcker? Vore det inte bättre att köpa in fackböcker om ekonomi och statskunskap om man nu 

strävar efter en annan samhällsordning? I den tidigare nämnda lilla sammanställningen av lämplig 

litteratur ger Oscar Olsson ett par skäl. För det första är innehållet i en skönlitterär bok något som alla 

kan ha en åsikt om, till skillnad mot en fackbok där förutsättningarna i en grupp kan vara väldigt olika. 

För det andra finns heller inget självklart rätt eller fel när man samtalar om en bok, vilket skapar en 

öppen och ödmjuk stämning i gruppen.  

      I föredraget ”Skönlitteraturens bildningsvärde” visar Oscar Olsson på fler andra sätt som just 

skönlitteratur kan hjälpa oss att bli klokare. Han diskuterar bl.a. talet om att att skönlitteratur bara 

handlade om sådant som var påhittat. Mot det invände han att en bra roman kan upplevas som något helt 

annat än lösa fantasier. Många gånger när man läser en bok kan man känna att den handlar om en själv 

och ens innersta tankar och känslor. Kanske ibland så insiktsfullt att man kommer på sig själv med att 

undra hur författaren kunde veta det här om mig? 

      Skönlitteratur kan alltså ge en fördjupad självkännedom, vilket är oerhört viktigt, inte minst för den 

som vill engagera sig politiskt och förändra världen. I litteraturen kan vi möta oss själva och reflektera 

över våra egna upplevelser och våra egna ljusa och mörka sidor. Den kan också hjälpa oss att sätta ord 

på känslor som annars gör oss förstummade eller förlamade. Det kan gälla svår smärta lika väl som 

översvallande lycka. Ja, det kan t.o.m. kännas förlösande att läsa om en romanfigur som genomgått det 

vi nu går igenom, och böcker kan hjälpa oss leva, eller för att citera Oscar Olsson själv: 

 
Ty det är detta som diktens höga uppgift, dess egentliga uppgift, densamma som det värdiga livets: mera liv, 

ädlare liv, intensivare liv”13  
 

Men att reflektera över skönlitteratur handlar inte bara om att förstå sig själv som individ, utan om 

människokännedom i en vidare mening. Boken kan utgöra ett fönster in i andra familjers hem och andra 

                                                 
12 Om detta har jag skrivit en liten text som fick titeln ”En svensk Lenin: Oscar Olsson”. Den 
ingår i antologin Svenska bildningstraditioner, Stockholm 2012 redigerad av Anders Burman 
och Per Sundgren 
13 Skönlitteraturens bildningsvärde sid 74 



gruppers tankevärldar. Hur tänker exempelvis den som upplever hur den borgerliga konvenansen sätter 

på dem en tvångströja? Där familjenamnets ära inte får smutsas, utseendet måste vara perfekt och 

ekonomin oklanderlig. Eller å andra sidan, hur tänker den vars vakna tid går ut på att se till att få mat på 

bordet ännu en dag. Där det fysiska våldet hela tiden kan vara nära liksom fruktan för arbetslöshet och 

olyckor. 

     Inte minst viktigt är det att ha dessa insikter i en representativ demokrati, där de valda skall 

representera inte bara de från den egna klassen utan också människor vars vardag de inte har någon 

erfarenhet av. Detta är något Oscar Olsson särskilt lyfter fram i samband med att den kommunala 

rösträtten utvidgades i början på 20-talet. Då skulle med all sannolikhet en stor mängd arbetare komma 

att väljas in på viktiga poster i kommunalfullmäktige,  barnavårdsnämnder, fattigvårdsstyrelser m.m. De 

kommer då att behöva ta tunga beslut och göra svåra prioriteringar. I den nya rollen kommer det att 

krävas ett visst mått av kunskaper om ekonomi och kommunallagar men viktigare ändå är ett gott 

omdöme, självkännedom och insikt om hur andra människor kan ha det. 

      I detta att bättre kunna förstå hur andra människor tänker, känner och upplever ligger det alltså en 
nyttoaspekt. Det har ibland hävdats att bildning kännetecknas just av att den inte är nyttig, men det tror 

jag är helt fel. För bildning är i högsta grad nyttigt om man som Oscar Olsson utgår ifrån att vi genom 

att engagera oss i en bildningsprocess också övar upp ett gott omdöme och en vid blick för livets 
mångfald. 

 

Böcker kan få oss att öppna ögonen 
 

      De skönlitterära författarna kan få oss att bättre förstå oss själva och våra medmänniskor, men de 

kan också hjälpa oss att förstå mer av vårt samhälle och den tid vi lever i. Vi människor har nämligen 

en benägenhet att vilja fly från det som inte stämmer med vår världsbild.  Vi uppskattar sådant som 

stryker oss medhårs, sådant som inte avviker från hur vi lärt oss att se på vår omgivning. I detta 

resonemang finns en likhet med hans tidigare nämnda tankar om Spartacus och hur en tids 

produktionsförhållanden också bygger murar runt vårt tänkande. Murar som skymmer sikten samtidigt 

som de skapar trygghet. Men bra böcker kan få oss att se det vi inte vill se.  
[Författarna har] den obehagliga gåvan att inte bara själv se tvärsigenom bristerna utan att också, tack vare sin 

levande framställningskonst, göra andra seende på samma omutliga sätt.14 

 
      De stora författarna har alltså, enligt Oscar Olsson, en dubbel förmåga. Dels att se det som är fördolt 

för oss andra, dels att få andra att upptäcka samma sak. Att ha en skarp iakttagelseförmåga räcker inte. 

Det kan många andra ha, inte heller räcker det att ha en levande berättarteknik om man inte har något 

väsentligt att berätta. Storheten ligger i att kunna kombinera de båda förmågorna. 

      Oscar Olsson är som vi sett försiktig med att ge direkta anvisningar på vilka författare man bör läsa. 

Det är upp till var och en att finna den författare som griper honom eller henne, men han namnger ändå 

några exempel. Som exempel på ”stora diktare” nämner han: 

 
August Strindberg, Selma Lagerlöf, Jonas Lie och Bjørnsson, J.P. Jacobsen och Pontoppidan, Tolstoy och 

Dostojevskij, Goete och Thomas Mann, Ola Hansson och Roman Lolland, Dickens och Hardy, Mark Twain 

och Sinclair Lewis.15 

 

      Till listan kan också läggas Henrik Ibsen, som Oscar Olsson återkom till i många sammanhang. Han 

skrev också en tjock bok, ”Ibsens dramer”, i vilken han som titeln antyder går igenom sin 

älsklingsförfattares verk. Särskilt lyfter han fram Ibsens förmåga att genomskåda det borgerliga 

samhällets förljugenhet och brister.16 

                                                 
14 Skönlitteraturens bildningsvärde sid 83 
15 Skönlitteraturens bildningsvärde sid 68 
16 Oscar Olsson Ibsens dramer, Norstedts Stockholm 1937. Boken är utformad på det sätt 
som han rekommenderade att man jobbade i studiecirklarna d.v.s. att fokus helt ligger på 
innehållet i dramerna utan annat än mycket magra biografiska referenser. En intressant tes 



      Observera att Oscar Olsson i listan över stora författare också har med Mark Twain, som han 

kallat ”världens störste skämtare”17. För Oscar Olsson var nämligen seriös inte synonymt med allvarligt. 

Tvärtom uppskattade han satir i olika former och han kunde själv skriva oerhört dräpande satiriska 

artiklar. Särskilt när han hade att göra med vad han uppfattade som dumdryga litteraturvetare som 

Fredrik Böök.18 

 

Tanken om författaren som celeber gäst 
 

      Oscar Olsson var som tidigare påpekats mycket försiktig med att ge anvisningar om vad man 

skulle läsa. Däremot var han mycket tydlig med hur man skulle läsa skönlitteratur i en 

studiecirkel. En central tanke hos Oscar Olsson är att man kan likna detta att läsa en text vid ett 

besök av en person. Denna metafor varierar han på olika sätt men det viktiga är att man skall 

läsa texten som om författaren satt i rummet och samtalade med gruppen. Så kan han 

exempelvis skriva att eftersom det finns texter bevarade så långt tillbaka som till antiken kan 

en studiecirkel bjuda in mycket celebra gäster för att diskutera med dem. Om man exempelvis 

läser Sokrates försvarstal – vilket man gjorde i den första studiecirkeln - så skall den läsas som 

om Sokrates själv satt i rummet. Deltagarna lyssnar spänt till vad han har att säga men kan 

sedan komma med egna funderingar och invändningar som hur hans tankar hänger samman 

med sådant som de själva upplevt och känt. Eller finns det likheter mellan det han säger och 

vad andra hävdar i vår samtid o.s.v. Vem Sokrates var, om han verkligen levat eller om han är 

en fiktiv person skapad av Platon är ointressant. Det är de moraliska dilemman som förs fram 

som är viktigt. 

      Oscar Olsson säger på ett ställe att läser studiecirkeln Strindbergs ”Tjänstekvinnans son”, 

så får cirkeldeltagarna inte sjunka ned till litteraturvetenskapens nivå. D.v.s. de skall hålla sig 

till vad som står i boken och undvika att dra in Strindbergs bakgrund eller excellera med en 

massa litteraturvetenskapliga teorier. Likaså är det ointressant vad man tycker om Strindberg 

som person, utan läsa den som om Strindberg satt framför en och berättade sin historia. Sen kan 

studiecirkeln diskutera de förhållanden och upplevelser som Strindberg lyfter fram, och jämföra 

dem med sina egna erfarenheter och sådant man känner till. Likaså vad vi kan lära av berättelsen 

när vi möter människor som lever under likartade förhållanden. 

      Oscar Olsson varnar för att kunskap om en författares privatliv kan skymma en öppen 

läsning av hans eller hennes verk. I ”Skönlitteraturens bildningsvärde” tar han just Strindberg 

som varnande exempel på hur man försökt tolka gestalterna i hans stora dramer som utlopp för 

Strindbergs ”magsyra, otacksamhet och andra synder och laster” han hade istället för att 

fokusera på de moraliska frågor han ställer.19 

      Många författare är emellertid lättare att förstå om man känner till den tid de verkade i. Det 

gäller exempelvis William Shakespeare, och just i hans fall kan en bakgrundsteckning vara 

nödvändig. Men enligt Oscar Olsson är framställningar i idéhistoria bättre än litteraturhistoria 

eftersom litteraturhistoriker ofta skymmer verket med sina egna åsikter. Han konstaterar vidare 

att ju mer osäker man är desto lättare faller man offer för ”en kunnig och intelligent kritikers 

uppfattning”, men då missar man detta att själv bilda sig en uppfattning. Därför gäller att om 

skall man läsa litteraturhistoriska omdömen, är det bäst om man kan ställa några olika mot  

                                                 

är att han anser att Ibsen mot slutet av sitt liv tog på sig att ”lysa igenom det borgerliga 
samhällets brister och visa både att det var dömt och varför det var dömt”. sid 251 
17 Bokstugan 1917 s 155. Han uppskattade också George Bernhard Shaw för vilken ingenting 
var heligt och som kunde förena kvickhet med stora insikter 
18 I Bokstugan nr 2 1920 har Oscar Olsson en oerhört dråplig recension av Fredrik Bööks bok 
Den romantiska tidsåldern.  
19 Skönlitteraturens bildningsvärde sid 95 



varandra. Det  kan också vara bra att i nystartad studiecirkel börja med samtida  litteratur, eller 

som Oscar Olsson uttrycker det med sitt bildrika språkbruk: 

 
När vi först börja umgås med diktarna och de av dem skapade gestalterna, ha vi kanske lättare att förstå den som 

kommer mot oss i vår tids dräkt än i antikens toga eller barockens styvkjortel, även om skillnaden innerst inne 

mellan oss och dem inte är så överväldigande.20 
 

      Visst är varje epoks litteratur präglad av de då rådande livsvillkoren, men det finns ändå 

frågeställningar som är tidlösa. Likaså finns det dilemman som vi ställs inför oavsett vilken 

klass- eller utbildningsbakgrund vi har. Oscar Olsson återger en tankegång han ofta mött när 

han diskuterat detta med att läsa skönlitteratur i studiecirklar. Man har exempelvis frågat sig 

hur en arbetare i vår tid skall kunna förstå Goethe, om han inte känner till den europeiska 

kulturen  och samhällsförhållandena på Goethes tid. Utan en gedigen skolutbildning är han eller 

hon dömd att missförstå författaren, och lägga in en helt annan betydelse i orden än vad Goethe 

tänkt sig. Med en vass pik mot de litteraturvetenskapliga förståsigpåarna fortsätter Oscar 

Olsson: 

 
Ja – så låter det verkligen ofta från den högsta sakkunskapen. Och naturligt vis har man rätt – i allt oväsentligt. 

Man har för att följa Almquists tankegång, rätt i varje särskild detalj och tar bara fel i – alltihop.21 

 

      När vanliga människor läser Faust bryr de sig inte om detaljer som Margaretas långa flätor, 

dräktmodet eller ens frågor som fångvård och dödsstraff vid den tid romanen handlar om. Det 

är alldeles rätt att inte ”förstå” ett verk på den nivån säger Oscar Olsson. Men 

grundproblematiken att en övergiven och förtvivlad kvinna kan hamna i en sådan situation hon 

överväger att ta sitt nyfödda barns liv, kan vi förstå och diskutera. Detsamma gäller en så 

komplex författare som Shakespeare. För: 
 

Shakespeares furstar och furstinnor voro alla dock människor som bonden och arbetarhustrun, med alldeles 

samma förmåga av lidande och glädje, och den store diktaren tränger alltid fram till det djupast mänskliga 

genom både dräkten, tiden och ståndet22 
 

      För övrigt kan man diskutera vad det innebär ”att förstå ett verk” enligt Oscar Olsson. Han 

tar HC Andersens berättelser som exempel. Vem förstår Kejsarens nya kläder bäst. Barnet som 

skrattande läser historien på sitt sätt eller vi äldre som tar till oss helt andra lärdomar från samma 

text. Och Oscar Olsson har en enorm tilltro till vad vanliga oskolade arbetare kan klara att ge 

sig in på. När jag skrev min avhandling gick jag bl.a. igenom en del av Oscar Olssons arkiv och 

då återfann jag delar av hans brevväxling med filosofiprofessorn Hans Larsson. I den finns en 

diskussion om en studiecirkel Oscar Olsson hade med sågverksarbetare i Skoghall utanför 

Karlstad skulle vara kapabel att ge sig in på studiet av filosofen John Stuart Mill. De kom då 

fram till att det skulle de. Kanske skulle de behöva lite längre tid för att begrunda hans texter 

än vad studenterna på grundnivå i filosofi behövde, men de borde trots allt klara av att brottas 

med denne filosofs texter och få ut mycket av dem. 

      Hur frestande det än kan vara att vilja förenkla och tillrättalägga klassiska texter bör man 

undvika att göra det. Tvärtom skall man försöka ge sig på originaltexterna direkt och lyssna på 

författarens egna ord. Visst, det kan kännas motigt ibland men glädjen när man gör en 

ahaupplevelse är värt mödan. Därför är Oscar Olsson starkt kritisk till det sätt som traditionell 

skolundervisning behandlar det stora författarna. Eftersom det inte finns något ”rätt sätt” att 

förstå de stora författarna kan man inte ha läxförhör och tentor på dem och deras verk. Han 
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hävdar med eftertryck att: 

 
Glädjen i skönlitteraturen är en alltför omistlig och nödvändig förmåga för den bildade människan för att 

det längre skulle tillåtas skolmästarfördomarna fördärva den 23 

 

Ett indirekt inflytande på Sverige 
 

      Blev det då som Oscar Olsson tänkt sig? Nej inte direkt. Redan under hans livstid hade 

studiecirklarnas karaktär förskjutits från bildning till utbildning, och i en återblick 1937 suckar 

han uppgivet: 

 
När den moderna formen för det fria och frivilliga folkbildningsarbetet i Sverige, studiecirklarna, började sin 

verksamhet, var det min tanke att skönlitteraturen skulle uppta ett brett utrymme i den nya bildningsrörelsen. 

Intresset har inte blivit helt som jag tänkte mig, till dels nog för att de skönlitterära studierna vridit in på 

estetiska och litteraturhistoriska banor. Således på mindre väsentliga ting, och därför utan större intresse för de 

verkligt bildningssökande i de breda lagren.24  

 

      Så allt var förgäves? Nej, jag vill hävda att mycket av hans sätt att tänka lever kvar i vårt 

svenska sätt att organisera läsecirklar, eller bokcirklar som det ibland heter.25 De kan 

organiseras genom ett studieförbund, men lika ofta utan någon formell koppling till någon 

organisation. Kontakterna med arbetarrörelsen finns kvar i och med att ABF är det 

studieförbund som har flest läsecirklar i sin regi. 

      Mer indirekt vill jag hävda att Oscar Olssons inflytande varit mycket stort. Många har frågat 

sig hur det kommit sig att SAP kunde vara så dominant i svensk politik under 1900-talet. I och 

med den allmänna rösträttens införande fick olika typer av arbetarpartier makten i många 

länder. Det gällde både på nationell och lokal nivå - men man förlorade den snabbt igen. I 

Sverige däremot, dominerade socialdemokraterna från 1932 till 1975 på riksnivå, och i många 

kommuner ännu längre. Till viss del berodde det på det gamla valsystemet med två kamrar där 

bara den ena byttes ut direkt i samband med riksdagsval. Till detta skulle jag dock vilja lägga 

att vi i Sverige haft en ”skötsamhetskultur” inom arbetarrörelsen i vilken en bildningsiver 

ingick.26 Man läste och diskuterade, inte minst moraliska dilemman. Kanske var det så att alla 

dessa skötsamma arbetare som kom till fullmäktigesammanträdena, trygga i sin självbildning 

och med studiecirkelns argumentationsvana i bagaget upplevdes som trovärdiga och 

förtroendeingivande också av människor utanför deras egen krets.  

 I den utvecklingen, vill jag hävda, hade Oscar Olsson och hans idéer en icke 

oväsentlig betydelse. 
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25 För ett intressant exempel på en läsecirkel som fungerar som Oscar Olsson tänkt se den 
lilla antologin: Är det samma bok vi läst? : om en långlivad bokcirkel red. Bo Andér, 
Skärholmen 2012. Boken handlar om en läsecirkel som träffas regelbundet och hållit ihop 
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26 Standardverket om detta förhållningssätt är: Ronny Ambjörnsson, Den skötsamme 
arbetaren, (Carlssons förlag, Stockholm, 1988) 
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