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anna-lova olsson är verksam i ämnet pedagogik vid Örebro universitet 
sedan 2008. Hennes forskningsintressen berör främst pedagogisk filosofi 
med särskilt fokus på bildning inom och utanför institutionella kontexter.  
Anna-Lova har en bakgrund som gymnasielärare i svenska och engelska och 
är även intresserad av ämnesdidaktiska frågor och internationaliseringsarbete 
inom ämnet pedagogik. 

Boken du håller i din hand är en avhandling i pedagogisk filosofi och den 
handlar om bildningens moraliska dimensioner, om läsning och om skönlit-
teraturens bildande kraft. I fyra teser argumenteras för att bildning är en 
djupgående personlig förändring och att läsning av skönlitteratur kan bidra 
till bildning. Argumentationen förs med stöd i filosofen och den skönlitterära 
författaren Iris Murdochs (1919-1999) tankar om ”moralisk transformation”. 
Det är enligt Murdoch en process mot att bli en något mindre egocentrisk och 
en något mer realistisk människa och det innefattar en kultivering av före-
ställningsförmågan och uppmärksamheten. I Murdochs tänkande är läsning 
av skönlitteratur inte bara förströelse eller tidsfördriv, den har en viktig roll 
som vägledare i en transformering. En läsupplevelse - då läsning innefattar 
inlevelse, fantasi och njutning - kan förändra föreställningsförmågans kvalitet 
och uppmärksamhetens riktning, och det är en förutsättning men även ett 
mål för den moraliska förändringen. En central slutsats i avhandlingen är att 
moralisk transformering innefattar en växande ödmjukhet inför alla världens 
små och stora detaljer och att det leder till en allt större sensibilitet - en ökad 
närvaro i relationer. Denna sensibilitet kallar Murdoch för unselfing och det 
fångar in komplexiteten i den moraliska transformeringen. Unselfing beskriver 
en process och samtidigt ett moraliskt eftersträvansvärt tillstånd vari indivi-
den kan uppmärksamma och respektera andra ting och varelser, och det är 
innebörden i att vara realistisk – att se andra som de är. 

Avhandlingen visar att Murdochs arbeten har något viktigt att tillföra pe-
dagogisk filosofiskt tänkande om bildning. Med utgångspunkt i den moraliska 
transformationen fördjupas här frågan om människan bildbarhet genom att 
individualitet och föreställningsförmåga lyfts fram. Moralisk transformation 
innebär en ökad närvaro i världen snarare än en egocentrisk bildningsresa, 
och det är en kontinuerlig process av att upptäcka världen som individen 
ständigt måste sträva efter att upprätthålla. 
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