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John Lundstøl knytter vårt hverdagsliv opp mot begreper som tiden, øyeblikket, selvet og tematiserer
fenomener som overskridelse og erkjennelse. Med dette bringer han tilbake begreper som til dels synes å ha
gått ut av vårt vokabular.
Boka springer ut av en langvarig beskjeftigelse med spørsmål som opptar mange fagfolk innen praktiske
profesjoner. Den er et originalt og nytenkende bidrag i et hverdagspreget og tilgjengelig språk.Hva er
kunnskap? Hvordan skal vi forstå kunnskap som fenomen i vår vestlige, moderne kultur? Hvordan skal vi
forstå kunnskap i forhold til det livet hver enkelt av oss lever? På hvilken måte erverver vi oss kunnskap slik at
den gjenspeiles i våre handlinger og i vår praksis? Spørsmålene er vi kanskje fortrolige med. Svarene som
presenteres i denne boka er mer sjeldne.
John Lundstøl knytter vårt hverdagsliv opp mot begreper som tiden, øyeblikket, selvet og tematiserer
fenomener som overskridelse og erkjennelse. Med dette bringer han tilbake begreper som til dels synes å ha
gått ut av vårt vokabular, kanskje fordi begrepene er knyttet til fenomener som man i vår kultur mener at man
ikke kan ha gyldig kunnskap om. Så langt i vår kunnskapsutvikling har vi derfor oppnådd at det fins sentrale

fenomener i vårt liv som vi ikke lenger har begreper om. Av det følger at vi heller ikke får tenkt over
fenomenene på en reflektert måte. I så måte utgjør disse tekstene et meget interessant bidrag til fornyelse.
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