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Ordet ”livskunskap” har av volymens redaktörer valts med anknytning till den amerikanska 

filosofen Martha Nussbaums banbrytande arbete om filosofi och litteratur, Love’s Knowledge 

(New York 1990). Hon betraktar relationen mellan litteratur och etik som mycket intim. Vi 

läser för att förverkligas, vi ”läser för livet” (”reading for life”, Love’s Knowledge, s. 29): för 

att ställa våra egna frågor till de texter vi älskar, för att söka bilder och förebilder att spegla 

våra liv i. Litteraturläsning ger, menar Nussbaum, den typ av kunskap som Aristoteles kallar 

”fronesis”, d.v.s. praktisk kunskap baserad på en positiv uppfattning om människans förmåga 

till empati och medkänsla. Denna förmåga är väsentlig även för det demokratiska samhället. 

Den svenska terminologin på området är ännu inte etablerad och vårt ordval ”livskunskap” 

och ”personlighetsformande” motsvaras ibland av andra uttryck som ”verklighetsförståelse” 

och ”identitetsbyggande”. Gemensamma antaganden för denna volym och det symposium 

som den utgår från kan dock sägas vara: ”Litteraturen gestaltar en syn på livet”; 

”Litteraturläsning skapar en dialog mellan text och läsare”; ”Denna dialog kan påverka 

läsarens livssyn och personlighetsutveckling”; och ”Denna påverkan är värd att studera i ett 

tvärvetenskapligt perspektiv”. 

Boken inleds med Juhani Ihanus keynote-föredrag, som ger ett historiskt och teoretiskt 

perspektiv på hur ordens och litteraturens betydelse kan uppfattas. Tillsammans med fem 

andra principiellt inriktade bidrag bildar det en första avdelning ”Historiska och teoretiska 

utgångspunkter”. Därefter följer ”Möten med litteraturen”, en avdelning som redogör för 

läsningens betydelse såväl individuellt som i (terapi)grupper och för möjligheterna att bedriva 

forskning kring detta. Den sista avdelningen ”Litteraturens roll inom skolan, biblioteken och 

högskolan” belyser, som rubriken anger, försöken att mer eller mindre målmedvetet utnyttja 

litteraturens potential som livskunskap inom utbildnings- och biblioteksväsendet. 

Genomgående för alla avdelningar är att många artikelförfattare också föreslår nya 

forskningsuppgifter. En ofta återkommande gemensam nämnare är då behovet att främja 

växelverkan mellan å ena sidan textorienterade vetenskaper och å andra sidan vetenskaper 

som koncentrerar sig på människans psyke. Det är naturlig följd av ett enkelt men 

fundamentalt faktum, nämligen det att litteraturens värdefulla potential för livskunskap alltid i 

sista hand bygger på samspelet mellan textens beskaffenhet och läsarens psykiska 

konstitution. 

 


