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FÖRORD 
Litteraturen diskuteras av hävd livligt, och så har det också varit på sena-
re tid. Tydliga exempel är kanondebatten för några år sedan och den nu 
aktuella debatten om fakta och fiktion. Mindre uppmärksamhet har där-
emot i både forskning och media ägnats litteraturens betydelse och funk-
tion för läsarens existentiella och sociala personlighetsutveckling. I syfte 
att stärka detta viktiga område anordnades därför det tvärvetenskapliga 
symposiet ”Litteratur som livskunskap” i Borås den 23–24 september 
2008. Det var ett samarrangemang mellan Institutionen för biblioteks- 
och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås (Skans Kersti Nilsson) 
och Litteraturvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet (Torsten 
Pettersson). Evenemanget finansierades av Riksbankens jubileumsfond. 

Symposiets utgångspunkt var att lyfta fram det intellektuella, emotio-
nella och funktionella samspelet mellan litteraturen och läsaren, litteratu-
rens möjlighet att stimulera tankar och känslor inom individen men ock-
så tankeutbyte mellan individer. Denna litteratursyn förekommer inom 
många områden och ämnesdiscipliner. Att bedriva och utveckla motsva-
rande forskning är en uppgift för litteraturvetenskap, för biblioteks- och 
informationsvetenskap, för svenskämnets didaktik och i lärarutbildning-
en, för medicin och vårdvetenskap, för psykologi, psykiatri och psykote-
rapiutbildning, för filosofi och teologi. Här finns det sammantaget en 
stor potential för nya insikter. Det positiva gensvar som vi fick då vi kon-
taktade forskare från dessa områden visar också att en tvärvetenskaplig 
samling uppfattas som angelägen. Samtliga sjutton föredrag som hölls 
vid symposiet levererades sedan också – ibland i något omarbetad form 
– för denna volym. 

Ordet ”livskunskap” har av volymens redaktörer valts med anknyt-
ning till den amerikanska filosofen Martha Nussbaums banbrytande ar-
bete om filosofi och litteratur, Love’s Knowledge (New York 1990). Nyaris-
totelikern och dygdeetikern Nussbaum har i sin forskning ställt frågan 
om hur vi bör leva. Målet för människans liv är, menar hon, självförverk-
ligande. Det uppnås då vi väljer att leva ett gott liv, och svaret på frågan 
”Hur bör vi leva?” finner vi inom oss själva. Detta svar är alltså i viss 
mening subjektivt men, som hon tydligt markerar, därför inte relativis-
tiskt. Det råder betydande enighet om vad som är grundläggande för ett 
gott mänskligt liv.  

Martha Nussbaum betraktar således 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 Aris-
toteles kallar ”fronesis”, d.v.s. praktisk kunskap baserad på en positiv 
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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 ”identitetsbyg-
gande”. 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”; ”Den-
na dialog kan påverka läsarens livssyn och personlighetsutveckling”; och 
”Denna påverkan är värd att studera i ett tvärvetenskapligt perspektiv”. 

Sammantaget, men i många fall också var för sig, kombinerar bidra-
gen åtskilliga perspektiv. En gruppering av dem har därför inte varit all-
deles lätt men ändå nödvändig för att läsaren skall se en grundläggande 
struktur. Boken liksom symposiet 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 ut-
bildnings- och biblioteksväsendet. 

Genomgående för alla avdelningar är att många artikelförfattare ock-
så föreslår nya forskningsuppgifter. En ofta återkommande gemensam 
nämnare är då behovet att främja växelverkan mellan å ena sidan textori-
enterade vetenskaper och å andra sidan vetenskaper som koncentrerar 
sig på människans psyke. Det är en naturlig följd av ett enkelt men fun-
damentalt faktum, nämligen det att litteraturens värdefulla potential för 
livskunskap alltid i sista hand bygger på samspelet mellan textens beskaf-
fenhet och läsarens psykiska konstitution. Det är en integrerad process – 
men den västerländska vetenskapssamhället splittrar upp den nödvändiga 
forskningskompetensen i olika discipliner. 

Denna volym är ett första litet steg i en mer integrerad riktning. Det 
är vår förhoppning att den skall stimulera svensk forskning till att fortsät-
ta dess inriktning: att bättre förstå det intrikata samspelet mellan text och 
psyke för att kunna stöda och utveckla det i olika mänskliga samman-
hang. 
 
 

Borås och Uppsala i februari 2009 
 

Skans Kersti Nilsson Torsten Pettersson 
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Skans Kersti Nilsson 
 
Läsning som livskunskap  
– några exempel i biblioteksforskning  
och bibliotekarieprofession 

De allmänna biblioteken har till uppgift att tillhandahålla och förmedla 
litteratur. Att uppmuntra och stimulera läsning av (skön)litteratur att, 
som det heter, väcka ”läslust”, är ett av målen med verksamheten. Detta 
bygger på antagandet att läsning och läsvanor är förknippade med väl-
färd, välbefinnande och utveckling på ett mänskligt, individuellt och 
samhälleligt plan. Biblioteken står, till skillnad från skolan, för frivillighet 
i förhållande till litteratur och läsning och därför har just ”lusten” kom-
mit att lyftas fram på bekostnad av ”nyttan”. Möjligen kan man bakom 
detta synsätt även skymta bibliotekens traditionella uppdelning av be-
ståndet i skön- och facklitteratur. Lusten till litteraturläsning har liknats 
vid ett begär, vid flow, dvs. en upplevelse av att tid och rum träder tillba-
ka för de scenarier och den sensualism som framträder under läsningen. 
Lusten är styrd av förväntan och sökande och kan, som Martha Nussba-
um framhåller i Love´s knowledge, stimulera emotioner, som utvecklar och 
stärker personligheten: ”We do ’read for life’, bringing to the literary 
texts we love […] our pressing questions and perplexities, searching for 
images of what we might do or be …” (29). Detta bidrar också, enligt 
Nussbaums aristoteliska synsätt, till att utveckla empati och förståelse för 
den Andra/Andre, något som i sin tur utvecklar och stärker medborgar-
skap och demokrati: ”… it is in part because novels prepare the reader 
for love that they make the valuable contribution they do to society and 
to moral development.” (238) Det senare relaterar till det kunskapsbe-
grepp, som under antiken benämns ’fronesis’, praktisk kunskap. Detta 
kunskapsbegrepp har visat sig vara besläktat med den skandinaviska folk-
bildningstraditionen och därmed också med de allmänna bibliotekens. 

Litteraturläsningens utgångspunkt i lust är alltså något primärt posi-
tivt, subjektivt och intersubjektivt. Läsupplevelsen kan beskrivas som ett 
insteg. Fenomenologen Georges Poulet formulerar det så här: “You are 
inside it; it is inside you; there is no longer either outside or inside.” Läs-
upplevelsen är då inte bara mental utan också fysisk. Läslusten främjas 
alltså av starka och positiva läsupplevelser. Den glupska läsarten, som 
kallats ”pigläsning” (Birgit Munkhammar) eller ”puddingläsning” (Olof 
Lagercrantz), har fördelen att den tycks förkorta vägen till den mer om-
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tumlande och omvälvande reflexiva läsningen, den som kan leda till att 
våra liv och personligheter påverkas, kanske på ett avgörande sätt. I bib-
lioteks- och informationsvetenskap korsar läsning och läsarstudier sam-
hällsvetenskap, beteendevetenskap och humaniora. Det är ett komplext 
område med nära anknytning till professionen. Jag ämnar här ge några 
exempel. 

Läsning av litteratur, som blivit avgörande i viktiga livsskeden och 
därmed fungerat som vattendelare, har bl. a. uppmärksammats som ’in-
formation seeking in context’. Ett belysande exempel är Catherine Shel-
drick Ross empiriska studie ”Finding without seeking: What readers say 
about the role of pleasure-reading as a source of information”. Informa-
tion uppfattas här som något som fyller ut ett tomrum i förståelse och 
markerar en åtskillnad i individuella, kognitiva strukturer – kort sagt hjäl-
per människor i deras liv. Eftersom mening konstrueras av den enskilde 
läsaren tillfrågades läsarna i denna undersökning om hur de använder 
texterna mot bakgrund av deras personliga liv som kontext. Studien ut-
gjordes av 169 intervjuer med storläsare i åldrarna 16–80 år fördelat på 
65 % kvinnor och 35 % män. Spridningen över åldrar var något ojämn 
men med tonvikt på intervallet 21–30 år (44,5 %). Intervjuerna byggde 
på två frågor: 
 

1) Har en bok någon gång hjälpt dig eller på något vis markerat en 
förändring i ditt liv? Frågan utvecklas: På vilket sätt markerade den en 
skiljelinje? Hur hjälpte den dig? 
 

2) Hur upplever du omläsning av en bok? 
 

På den första frågan, som syftar på en transformerande funktion, svarade 
cirka 60 % jakande med detaljerad redogörelse för vilka böcker och på 
vilket sätt. I relation till varje titel ställdes läsarens egen livshistoria vid 
tidpunkten för läsningen. Denna kontextualisering möjliggjorde förståel-
se för varför just denna bok och ingen annan blev betydelsefull. De van-
ligast förekommande påståendena var att boken öppnat nya perspektiv 
och hjälpt läsaren att se och uppfatta saker på ett annorlunda sätt och 
därmed bidragit till alternativa möjligheter att bemöta den aktuella livssi-
tuationen med. Läsningen av böckerna i fråga beskrevs som ett uppvak-
nande eller som en dörröppnare. I några av fallen hade läsningen föränd-
rat läsarens övertygelser, attityder eller föreställningar om världen, vilket i 
sin tur bidrog till ändrade attityder och förhållningssätt till den egna livs-
föringen efter avslutad läsning. Svaren delas in i sju kategorier: ”Uppvak-
nande”, ”identitetsmodeller”, ”självbekräftelse”, ”upplevelse av gemen-
skap”, ”uppmuntran till förändring”, ”förmåga att acceptera” och ”oe-
gennyttig relation till om världen”. Av samtliga utsagor framgick före-
ställningen att den valda boken handlade om dem själva. Ross konsta-
terar, med stöd av Ricœur: ”When the right match is made between 
reader and story, readers use the text to create a story about themselves. 
They read themselves into the story and then read the story into their 
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lives, which then become a part of them.” Ross studie visar hur vuxnas 
personligt informationssökande läsning kan bidra till livskunskap. 

Ett annan interdisciplinär utgångspunkt för studiet av läsningens be-
tydelse och funktion i biblioteks- och informationsvetenskap är kogni-
tionspsykologin. Steen Folke Larsens modell över läsutbyten visar hur 
läsningen ändras och fungerar om läsarens personlighet dras in i läsning-
en. Litteraturen används för instrumentella eller upplevelsemässiga syften 
och behov, vilka kan genomföras på ett personligt eller opersonligt sätt. 
Den opersonliga läsningen är i båda fallen icke-reflexiv, medan den per-
sonliga är både reflexiv och emotionell. Den personliga upplevelseläs-
ningen präglas av att läsaren identifierar sig med personer i texten eller 
ser analogier till sin egen situation eller egna erfarenheter. Upplevelsen av 
texten är subjektiv, unik och mångfacetterad med ett klart psykologiskt 
utbyte i form av självförståelse. Utbytet av den personligt instrumentella 
läsningen karaktäriseras av den terapeutiska funktionen, som berör läsa-
ren själv och sträcker sig utanför själva lässituationen. Denna form av 
läsutbyte visar på modellens möjlighet att förstå och studera litteraturläs-
ning som livskunskap. Modellen har för övrigt använts i samband med 
ett samnordiskt forskningsprojekt, Skriftkultur och mediebruk i nordiska 
familjer (SKRIN), som syftade till att belysa ett antal konkreta problem i 
folkbiblioteksarbetet. Två av frågeställningarna har närmare anknytning 
till symposiets tema, nämligen ”Vilka funktioner fyller läsandet i olika 
åldrar?” och ”Hur kan biblioteken ge service år människor som i olika 
livssituationer (sjukdom, skilsmässor, anhörigas död o.s.v.) har behov av 
stöd genom litteratur?” Frågeställningarna anknyter även till området 
”personlig läsutveckling”, vilket tillhör folkbibliotekens temaområden. 
Detta område omfattar även studier av läsning knutna till levnads- och 
åldersstadier. 

Den läsart och funktion hos litteraturen som kallas litteraturterapi el-
ler biblioterapi har på ett förtjänstfullt sätt introducerats på annan plats i 
denna skrift. Jag begränsar mig därför till att förankra litteraturterapin i 
ett biblioteksperspektiv. Först och främst kan konstateras att termen 
”biblioterapi” är problematisk. Den anger en relation, där tyngdpunkten 
kan läggas olika. I strikt mening syftar den på relationen mellan text, läsa-
re och terapeut eller förmedlare. Det finns många variationer av bibliote-
rapi: Klinisk och humanistisk biblioterapi, interaktionistisk biblioterapi 
och läsbiblioterapi. Fördelen är att termen är internationell. Nackdelen är 
att den behöver preciseras i sitt sammanhang. Intressant är bibliotekari-
ens funktion i sammanhanget. Bibliotekarien har, förhoppningsvis, kun-
skaper om litteratur och vilken litteratur, som kan vara lämplig att re-
kommendera till olika personer med olika bakgrund och livsproblem. En 
del uttolkare menar att också bibliotekarier kan fungera som terapeuter, 
medan andra är mer tveksamma. Bibliotekarien är i första hand en neu-
tral person och en medmänniska, som representerar biblioteket och den 
goda boken. Därtill spelar boksamtal och bokrekommendationer en vik-
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tig roll. Biblioterapin utgår från ett lämpligt läsmaterial. Materialet väljs 
med tanke på syftet och vederbörandes personliga förutsättningar. I kli-
niska sammanhang är det bibliotekarien, inte terapeuten, som tilldelas 
den kompetensen. Därmed finns också sedan lång tid tillbaka en kopp-
ling till bibliotek, bibliotekspraktik och bibliotekarieprofession. I USA 
har Margaret Monroe, professor i Library Science, utvecklat en modell 
för målbeskrivning av processen. Även yrkesverksamma bibliotekarier 
har lämnat betydande bidrag till metodutveckling och dokumentation, 
exempelvis Sadie Peterson-Delaney och Rhea Joyce Rubin samt Arleen 
McCarty Hynes och Mary Hynes-Berry. Vissa menar att bibliotekarier, 
som inhämtat kunskaper i psykologi, kan fungera som terapeuter. De 
personliga förutsättningarna är dock avgörande. 

Bibliotekariens arbete med personlighetsutvecklande läsning och läs-
terapi i Sverige kan främst sägas anknyta till det humanistiska perspekti-
vet, genom litteraturförmedling, men även i interaktionistisk mening ge-
nom enskilda boksamtal, eller boksamtal i läsecirkelform. I biblioteks-
sammanhang är termen ”biblioterapi” mindre vanlig, och knyts närmast 
till institutions- och sjukhusbibliotek. Bibliotekarier vid sjukhusbibliote-
kens allmänna del har beskrivit arbetet med bokvagnsronderna som indi-
rekt interaktionistisk biblioterapi och sig själva som lyssnande medmän-
niska. Bibliotekets symboliska värde står för hälsa och livet utanför sjuk-
husmiljön. Hälsa definieras som ”möjligheten att genomföra sitt önskade 
livsprojekt”. Att stödja och utveckla denna möjlighet, att hjälpa till att 
skapa sammanhang och mening, är en viktig uppgift för bibliotekarien i 
biblioterapin liksom i all litteraturförmedlande verksamhet.  
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