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De polemiska undertonerna i Erik van Ooijens 
artikel ”The Affluence of Literature” tar oss slutli-
gen tillbaka till ”literariness”, kategorin som lidit 
mest på sistone. Med hjälp av bland annat Barthes, 
Genettes och Lukács texter, som alla på ett eller an-
nat sätt berör det litterära berättandets ekonomi, 
underminerar van Ooijen implicit en av dagens 
mest spridda definitioner av ”narrative” och där-
med också ”narrativity”, nämligen James Phelans 
”somebody telling somebody else on some occa-
sion and for some purpose(s) that something hap-
pened”. Utan att motsäga det slags pragmatik som 
styr resonemanget i till exempel Rossholms artikel 
markerar så van Ooijen att den litterära berättelsen 
inte låter sig jämställas med direkt kommunikation. 
Mer specifikt påvisar han att en litterär berättelse 
blir omöjlig utan en inneboende konflikt mellan å 
ena sidan den ”economy of point” som är typisk för 
muntligt berättande, och å andra sidan mängder av 
irrelevant – ja, ”literariness”.

Inledningsvis konstaterades att Narrativity, Fic-
tionality, and Literariness gjorde det svårt för en att 
hoppa över sidor eller stycken. Ännu svårare skulle 
det vara att – inom ramen för en läsbar recension – 
göra Narrativity, Fictionality, and Literariness rätt-
visa och redogöra för alla dess kapitel. Urvalet ovan 
baseras som alltid på recensentens egna forsknings-
intressen, samt på en särskild betoning av det pole-
miska i boken. I lika stor utsträckning som de ovan-
nämnda har dock författarna Pekka Tammi och Per 
Krogh Hansen (med huvudfokus på ”narrativity”), 
Jakob Lothe och J. Alexander Bareis (med huvud-
fokus på ”fictionality”), Ulrica Skagert och Sten 
Wistrand (med huvudfokus på ”literariness”) bi-
dragit till att man vill avsluta med att precisera sig: 
Narrativity, Fictionality, and Literariness läses med 
fördel av alla litteraturvetare.

Anežka Kuzmičová

Litteratur som livskunskap. Tvärvetenskapliga per-
spektiv på personlighetsutvecklande läsning. Red. 
Skans Kersti Nilsson & Torsten Pettersson. Hög-
skolan i Borås. Borås 2009.

Frågan om den skönlitterära läsningens nytta och 
funktion har allt oftare dykt upp på dagordningen. 
Medan provokativa och tankeväckande böcker 
som John Careys What Good Are the Arts? (2005) 
orsakat rabalder utomlands har vi dock i Sverige 
mest fått hålla oss med relativt beskedliga essäer 

som de i Carl-Göran Ekerwalds Läs innantill och 
bli en annan. Om skönlitteraturens nyttighet (2006). 
På senare år har dock även svenska forskare på allvar 
börjat befatta sig med frågan. Förutom två böcker 
med snarlika titlar inriktade på hur man legitimerar 
läsningen av skönlitteratur i skolan, Magnus Pers-
sons Varför läsa litteratur? Om litteraturundervis-
ningen efter den kulturella vändningen (2007) och 
den av Lena Kåreland redigerade Läsa bör man…? 
Den skönlitterära texten i skola och lärarutbildning 
(2009), har nyligen också mer tvärvetenskapliga 
ansatser kunnat anas. Det främsta exemplet torde 
vara Skans Kersti Nilssons och Torsten Petterssons 
korta antologi Litteratur som livskunskap. Tvärve-
tenskapliga perspektiv på personlighetsutvecklande 
läsning, ett resultat av ett symposium i Borås hös-
ten 2008 med samma namn.

Redan antologins långa undertitel avslöjar vad 
det handlar om. Här trängs i själva verket anföran-
den och korta texter av forskare från så vitt skilda 
discipliner som biblioteks- och informationsveten-
skap (Skans Kersti Nilsson), teologi (Carl Rein-
hold Bråkenhielm, Inger Eriksson, Owe Wik-
ström), psykologi och psykiatri ( Johan Cullberg, 
Juhani Ihanus, Dan Stiwne) med läkare och medi-
cinare (Georg Klein, Christer Petersson) samt en 
ansenlig grupp litteraturforskare (Lena Kåreland, 
Merete Mazzarella, Anders Palm, Margareta Pe-
tersson, Anders Pettersson, Torsten Pettersson, Lis-
beth Stenberg).

Förutom ett kort förord och presentationer av 
medarbetarna innehåller den drygt hundrasidiga 
volymen (som också är tänkt att finnas i digital 
form på http://hdl.handle.net/2320/1816) sjutton 
korta bidrag, vanligen på endast tre eller fyra sidor. 
Skriften är indelad i tre avdelningar: (1) Historiska 
och teoretiska utgångspunkter, (2) Möten med lit-
teraturen, och (3) Litteraturens roll inom skolan, 
biblioteken och högskolan. I samtliga myllrar det 
av förslag på framtida forskningsmöjligheter och 
av anekdoter från användningen av skönlitteratur 
inom en rad områden, ofta i form av personliga be-
rättelser som lyckas fånga flera av de konkreta be-
tydelser och möjligheter litteraturläsningen kan ha 
för den enskilde individen.

Antologins stora styrka är dessvärre också dess 
svaghet. Med den bredd som uppvisas finns här 
gott om olika perspektiv på ämnet (och i många 
fall matnyttiga litteraturlistor för den som vill söka 
sig vidare), men bidragen är också ganska ojämna 
och ofta lite för korta för att hinna ge mer än några 
smakprov och glimtar av den ofta fascinerande 
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forskning eller praktik som redan bedrivs eller är 
på planeringsstadiet. Särskilt intressanta är dock 
de många inblickar som ges i ämnen som ”medical 
humanities” och bioestetik, där skönlitteraturen 
anlitas för att ge insikter i vad det kan innebära att 
vara människa, ofta för att komplettera en mycket 
naturvetenskapligt inriktad läkarutbildning.

Tyvärr lider antologin också av en viss slagsida 
mot litteraturens betydelse inom den medicinska 
och psykologiska vården, i synnerhet av äldre män-
niskor. Signifikant är här säkert den relativt höga 
medelåldern på de medverkande – den yngste är 
född 1955 och av de resterande är merparten födda 
på 1940-talet. Man hade nog önskat sig lite fler per-
spektiv på litteraturens betydelse inte bara för psy-
kiskt (relativt) friska, utan också på litteraturen 
som livskunskap i skolåldern och hos unga vuxna.

De tvärvetenskapliga perspektiven öppnas dock 
inte endast mot vården och skönlitteraturens stora 
potential inom denna. I antologin får man skymta 
forskningsfält som sträcker sig från psykoterapi, 
biblioterapi och terapeutiskt skrivande till frågor 
om litteratur och emotioner, läsning och identi-
tetsskapande samt pläderingar för en mer läsarcen-
trerad och empirisk forskning. Alltsammans utgör 
en frisk motvikt till den samtida litteraturvetenska-
pens textcentrerade närläsningar och ständiga ny-
tolkningar av kanoniserade verk. Gång efter annan 
efterfrågas också mer samarbete mellan discipliner 
som litteraturvetenskap, teologi, psykologi och pe-
dagogik, och det är tydligt hur en enskild disci-
plins traditionella metoder och teorier oftast kom-
mer till korta när det handlar om ett så komplext 
område som den skönlitterära läsningens faktiska 
funktion och följder.

Flera av bidragen blir också viktiga påminnel-
ser om något vi ofta tycks ha förlorat blicken för 
i vår dagliga verksamhet – att litteraturen verkli-
gen betyder något för många människor ute i sam-
hället, att den sätter ord på deras tankar och käns-
lor, öppnar nya perspektiv, skapar mening och sam-
manhang, och får dem att känna sig förstådda och 
mindre ensamma.

Här finns emellertid lite av en paradox, i det att 
skönlitteraturens konkreta nytta ofta kan sägas stå 
i direkt motsatsförhållande till det som värderas 
högst inom det litteraturvetenskapliga forsknings-
fältet – det abstrakta teoribyggandet som ofta sak-
nar bäring på det vardagliga bruket av skönlitte-
raturen. Inte minst är det slående hur den ”nyt-
tiga” läsningen, den som många i antologin och i 
tidigare forskning vittnar om som personlighets-

uppbyggande och identitetsskapande (eller åtmin-
stone tröstande och lindrande), är diametralt mot-
satt den läsning som vanligen lärs ut och praktise-
ras inom vår disciplin. Istället för distans, behärsk-
ning och vetenskapliga anspråk kännetecknas den 
av identifikation, emotionell hängivelse och per-
sonlig, rentav nyckfullt subjektiv reflektion. Det 
säger sig självt att sådana läsningar, även om de 
stundom redan lär förekomma i förtäckta former, 
knappast kan vara någon universallösning för äm-
nets påstådda kris, men som metod att lära ut och 
bejaka inför andra litteraturförmedlare kunde den 
möjligen ha stort värde.

Särskilt inom undervisningen av svensklärare 
kunde kanske en kombination av den distanserade 
och den inlevelsefulla läsarten vara ett fruktbart al-
ternativ, särskilt som det tenderar att vara den iden-
tifikatoriska eller njutningsinriktade läsarten som 
leder till att vissa blir livslånga läsare av skönlitte-
ratur. Som Lena Kåreland påpekar i sitt bidrag fö-
refaller också många av de problem som litteratur-
undervisningen på de högre stadierna i skolan li-
der av vara ett resultat av ett överbetonande av det 
efter Kant intresselösa, analytiska och distanserade 
läsandet, som helt enkelt riskerar att döda intres-
set för skönlitteraturen som upplevelse och estetisk 
njutning. (Bortsett från i Lena Kårelands bidrag är 
det endast glimtvis som det i antologin antyds att 
läsning av skönlitteratur knappast alltid är en helt 
riskfri aktivitet, utan att den faktiskt kan förändra 
folk på djupet, ibland också till det sämre. ”Men 
förvisso är det inte en identitet som knarkare som 
läroplansförfattarna haft i tankarna” [s. 79], som 
Lena Kåreland kärnfulllt påpekar apropå littera-
turens identitetsskapande möjligheter, såsom de 
uttrycks i 2002 års läroplan för svenska i gymna-
sieskolan, och den fiktive drogmissbrukaren, tillika 
Kerouacfantasten Kurt i Mats Wahls på gymnasiet 
ofta lästa roman Vinterviken.)

Skillnaderna mellan den litteraturvetenskapliga 
verksamheten och andra sätt att använda littera-
turen står också i centrum i Torsten Petterssons 
insiktsfulla reflektion om litteraturtolkandet som 
hinder för personlighetsformande läsning. Frågan 
är emellertid om det alltid är så lätt att skilja den 
personlighetsutvecklande läsningen från den tra-
ditionellt litteraturvetenskapliga på det sätt som 
Torsten Pettersson försöker göra: ”I en traditio-
nell litteraturgrupp är en bra textkommentar den 
som avtäcker intressanta skikt i texten – i en per-
sonlighetsformande grupp den som avtäcker in-
tressanta skikt i läsarens livsupplevelse.” (s. 24) För 
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är det inte ofta så att de texter som lyckats beröra 
just våra livsupplevelser (som privilegierad, välut-
bildad, och dessutom påfallande ofta vit, manlig, 
heterosexuell och kristen västerländsk medelklass, 
verksamma inom kultur- och utbildningssektorn) 
är de som tenderar att beforskas mest inom äm-
net och som lyfts in i litteraturlistorna, och att den 
traditionella, tolkande verksamheten i mycket har 
den personlighetsutvecklande läsningen att tacka 
för materialet till sina tolkningar?

Gemensamt för i princip samtliga av de bidrag 
som skrivits av litteraturforskare är dock att man 
i dem åtminstone kan ana ansatser att förhålla sig 
till en läsare som på avgörande sätt skiljer sig från 
den akademiskt skolade forskaren själv. Hos Me-
rete Mazzarella, som i många år undervisat om lit-
teratur för läkarstudenter, finner man dessutom en 
välgörande skepsis inför skönlitteraturens förmåga 
att skapa empatiska människor, men också en över-
tygande tro på mänskliga möten och det ocensure-
rade, förutsättningslösa samtalet, som många hu-
manister antagligen tar för givet samtidigt som det 
verkar vara ganska sällsynt inom åtminstone läkar-
utbildningen. I förbigående kan man dock undra 
om Torsten Pettersson, i sitt resonemang om iden-
tifikatorisk läsning, verkligen har rätt i att skönlit-
teraturens minsta gemensamma nämnare är just 
dess fiktionalitet. Sammanblandningarna av och 
glidningarna mellan fiktion och självbiografi har 
ju länge varit så många och så påtagliga att det kan-
ske lika mycket handlar om ett visst sätt att berätta 
(målande, inkännande, etc.) än vad som faktiskt be-
rättas. För många läsare förefaller det ofta vara fullt 
möjligt att identifiera sig med huvudpersonerna i 
självbiografiska verk åtminstone lika mycket som i 
fiktiva berättelser (se bara på Åsa Linderborg och 
P.O. Enquist, som med sina självbiografier skördat 
stora framgångar och berört många människor). 
När det talas om ”blockerande verklighetssubstans” 
(s. 23) och att ”min möjlighet att uppleva [en livs-
situation] inifrån [är] strängt begränsad eftersom 
jag vet att det upplevande subjektets plats är uppta-
gen av en verklig person” (s. 23) finns det anledning 
att fundera på om inte uppdelningen mellan fakta 
och fiktion är lite för strikt, och att man i många fall 
också kan identifiera sig med och investera empati 
i verkliga personer (så länge det inte rör sig om ex-
trema gestalter som just Raskolnikov, Torsten Pet-
terssons eget exempel).

Resonemanget sätter fingret på något mycket 
intressant, men pockar också på andra viktiga frå-
gor om skönlitteraturens funktion för dess olika lä-

sare. Ska vi, förutom som en källa till såväl under-
hållning som estetisk njutning, se den som en form 
av träning inför verkliga relationer och erfarenhe-
ter, som ett slags testbädd eller livslaboratorium 
där vi kan undersöka livet ur flera perspektiv, eller 
rentav som ett substitut för dem, en form av ver-
balt konstruerade virtuella verkligheter som med 
sina särskilda specialeffekter (ständiga perspektiv-
skiften, direkt tillgång till andra människors tankar 
och känslor, omkastade temporalstrukturer och ut-
bytbara miljöer och intriger) blir ”even better than 
the real thing”?

Frågan synliggör vidare ett principiellt problem 
med flera av antologins bidrag, nämligen att man 
kan anklaga flera av de medverkande för att ha ett 
aningen begränsat perspektiv när de med skönlitte-
ratur endast verkar avse centrallyrik och realistiska 
(eller historiska) romaner. Man frågar sig om inte 
också det absurda, surrealistiska, fantastiska eller 
uppenbart kontrafaktiska också kan bidra med vär-
defull livskunskap, just genom att de kan få oss att 
uppleva miljöer, situationer, gestalter och erfaren-
heter som avviker radikalt från det invanda, och 
som därigenom vidgar våra vyer snarare än tröstar 
och bekräftar det vi redan känner och tror oss veta.

Jerry Määttä




