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hursomhelst en breddning av perspektivet och låter 
Johansson – på allvar och inte ironiskt, enligt min 
läsart – vädra nya, intressanta och kanske självrann-
sakande perspektiv. I ett sådant samtal (114–116) 
blir duet rejält konfronterat, bland annat såsom pri-
vilegierad, högt utbildad medelklassmänniska. På 
frågan vad den enskilde – Johansson själv eller alla 
vi andra? – faktiskt kan göra åt de komplexa pro-
blem som konfronterar mänskligheten, hävdar den 
anonyma rösten att ”det finns ju problem där litte-
raturmänniskorna faktiskt skulle kunna bidra med 
något” (116). Varför inte ägna sig åt att lära ”barnen 
läsa och skriva! Är det inte en sådan konkret fråga, 
där vi dessutom har viss sakkunskap, där litteratur-
världen skulle kunna göra skillnad?” Johanssons (?) 
samtalspartner menar att ”litteraturmänniskorna” 
borde ägna större kraft åt den något mindre glamo-
rösa uppgiften att lära ”förortsbarnen” (117) att läsa 
(underförstått: att läsa estetiskt).

Så läst handlar Litteraturens slut inte endast om 
en exklusiv, autonom, i dagspolitiken icke-engage-
rad typ av litteratur, vilken enligt Johansson ovill-
korligen måste läsas i pappersformat. Det estetiska 
är inte endast en textuell kategori, som omhuldas i 
Litteraturens slut under avståndstagande från den 
öppet (över)engagerade och etiskt grundade litte-
raturen, särskilt i massupplagor och ljudboksfor-
mat. Intressantare och mer framåtsyftande är be-
skrivningen av en estetisk respektive etisk läsart, 
där den förra bland annat handlar om att jag som 
läsare låter mig omtumlas, föras ut ur mig själv ge-
nom att erfara en för mig helt ny situation eller 
upplevelse och med Johanssons ord hamnar i ett 
”tillstånd utan herravälde” (171). I den estetiska läs-
ningen finns också utrymme för läsningens kropps-
liga dimensioner: att rysa och få gåshud.

Det är inte bara förortsbarnen som behöver un-
dervisas i och upplysas om det faktum att litteratur-
läsning kan förmedla både kunskaper och chockar-
tade upplevelser, att läsaren i ett och samma litte-
rära verk både kan känna igen sig och uppleva värl-
den som ”återförtrollad”, som Rita Felski uttrycker 
det i Uses of Literature (2008). Utnyttjandet av lit-
teraturens potential kräver en läsning som rör sig 
mellan närhet och distans.

Anders Ohlsson

Karin Kukkonen, Probability Designs. Literature 
and Predictive Processing. Oxford University Press. 
New York 2020.

Efter de många teoretiska ”vändningar” som präg-
lat de senaste decenniernas akademiska litteratur-
vetenskap märks numera en vändning bort från 
litteraturteorin i sig. Det vill säga: från den ofta 
abstrakta, spekulativa och ideologikritiska theory, 
som inte sällan resulterat i alltmer esoteriska och 
specialiserade varianter av textfokuserad närläs-
ning, till ett nytt intresse för det empiriska studiet 
av ”vad som faktiskt händer” när ”vi” läser.

I svenska sammanhang syns denna nya empirism 
framförallt i litteraturdidaktikens inflytande när 
undervisningen i ämnet alltmer förvandlats till yr-
kesutbildning i lärarprogrammen. Litteraturdidak-
tisk forskning har i stor utsträckning blivit syno-
nym med klassrumsundersökningar när den teori-
drillade specialisten plötsligt står inför uppgiften 
att lära ut hur man får läsovana elever att läsa inte 
bara mot texten eller mellan raderna utan överhu-
vudtaget. Internationellt syns den empiriska vänd-
ningen istället i den kognitiva poetik som förenar 
hjärnforskning, psykologi och medvetandefilo-
sofi med särskilt narratologisk begreppsapparat. 
De båda inriktningarna flätas emellertid samman, 
inte minst genom intresset för vad vi egentligen har 
att lära av litteraturen. I bakgrunden anas hur lä-
sandets plats i skolan liksom i människors vardag 
inte längre kan tas för given utan måste förses med 
nya motiverande argument.

Paradoxalt nog har kognitionsforskningens ofta 
fysiologiskt grundade intresse lett till ett slags ny 
idealistisk estetik där särskilt fiktionsläsningen 
förknippas med det goda och det sanna: det heter 
bland annat att fiktionslitteraturen utvecklar vår 
fantasi och tränar upp vår förmåga att föreställa oss 
hur andra människor känner och tänker. Läsningen 
syftar då till att öva läsaren i empati och i det som 
i kognitionsvetenskapliga sammanhang kallas the
ory of mind (förmågan att tillskriva andra indivi-
der mentala tillstånd), för att i slutändan göra oss 
till bättre och mer demokratiska samhällsvarelser. 
Det är en instrumentalisering som också återspeg-
las i skolans styrdokument.

Upptäckten av spegelneuroner hos människor 
och andra primater har utgjort det hårda beviset för 
denna förmodade kausalitet som särskilt kommit 
att förknippas med olika simulationsteorier, alltså 
tanken att fiktionella representationer låter oss ge-
nomleva vardagserfarenheter i ett slags virtuellt off-
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line-läge. I det perspektivet blir litteraturens inne-
håll avgörande: texten, formen är främst ett slags 
algoritm som, liksom dataspelens programkod, lå-
ter oss kicka igång representationen av en avgränsad 
värld där mer eller mindre utvecklade människoatt-
rapper handlar och interagerar enligt modellerade 
intentioner, viljor, känslor och begär.

Det är inte minst mot dessa simuleringsmodel-
ler som Karin Kukkonen, professor i litteraturve-
tenskap i Oslo, vänder sig i sin nya bok Probabi
lity Designs. Literature and Predictive Processing. 
Litteraturen, påpekar hon, kan inte enbart förstås 
som imiterad vardagserfarenhet utan måste betrak-
tas utifrån dess egen specificitet, som en kulturell 
och kognitiv teknologi med egna konventioner och 
verkningsmedel. Ledordet i Kukkonens argumen-
tation blir design: det råder, påpekar hon, helt en-
kelt ”significant differences between engaging with 
the sensory flow from the world and engaging with 
what I have called the designed sensory flow of the 
literary text” (179). Det innebär att läsningen inte 
alls låter sig instrumentaliseras i enlighet med för-
modat mer primära utomlitterära användningsom-
råden. Det flow som exempelvis en roman erbjuder 
– för det är framförallt romanen som står i centrum 
hos Kukkonen – har att göra med hur läsaren grad-
vis lär sig att navigera genom sådana för konstfor-
men specifika meningsnivåer som intrig, stil och 
intertextuella kopplingar. Dessa tre nivåer bildar 
stomme åt studien, vars huvuddelar betitlas ”Nar-
rative Design”, ”The Embodied Reader” och ”Into 
the Mental Library”, och var och en består av tre-
fyra kortare kapitel med skiftande fokus. Avslut-
ningsvis knyts trådarna samman till ”An Argument 
from Design”.

Kukkonen är stadigt förankrad i kognitiv teori, 
särskilt så kallad 4E cognition, som understryker 
hur den mänskliga kognitionen inte ska förstås som 
något slags abstrakt räkneapparat utan alltid är em
bodied, embedded, extended och enactive. Eller, med 
andra ord: medvetandet är förkroppsligat; inbäd-
dat i sociala sammanhang; utsträckt i en materiell 
omgivning; och resultatet av en dynamisk inter-
aktion mellan organism och miljö. Detta är värt 
att understryka eftersom Kukkonens huvudsak-
liga teoretiska modell hämtas från matematiken, 
nämligen den engelska 1700-talsstatistikern Tho-
mas Bayes sannolikhetslära. Enligt denna ska san-
nolikhet förstås som ett slags kunskapsmodus base-
rat på vilka förväntningar det är rimligt att utifrån 
tidigare kunskaper göra sig i ett visst läge, snarare 
än som hårdkokt statistisk frekvensanalys. Läsning 

har ur det perspektivet att göra med de förvänt-
ningar vi bygger upp och ständigt omförhandlar 
under läsningens gång. Dessa förväntningar ligger 
inte enbart hos oss själva utan är snarare det kog-
nitiva verktyg som hjälper oss att navigera genom 
den litterära textens sannolikhetsdesign (titelns Pro
bability Designs). I grund och botten lanseras här 
inget mindre än en ny modell för hur vi som läsare 
förhandlar mening genom den dynamiska interak-
tionen med den litterära textens form.

Det prediktiva processandet sker i läsningen ofta 
omedvetet genom ständiga återkopplingar mellan 
de tre nivåer som i Kukkonens modell alltså ut-
görs av handlingens, stilens och intertextualitetens 
designplan. Särskilt centralt blir begreppet predik
tionsfel, eller nya observationer som motsäger re-
dan upprättade prognoser och tvingar oss att revi-
dera våra förväntningar. Dessa ”fel” ska inte förstås 
som något negativt utan utgör snarare ofta det som 
gör läsningen stimulerande från första början – det 
är genom prediktionsfelen vi stegvis kan precisera 
våra förväntningar, eller, med andra ord, uppnå en 
mer kvalificerad förståelse av vad för slags text det 
egentligen är vi har att göra med. För, som Kukko-
nen konstaterar redan på bokens första sida: ”Li-
terature should not be predictable.” (1)

Studiens introduktionsavsnitt gör ett storslaget 
jobb vad gäller att slå fast grunderna för det origi-
nella synsättet, samt att etablera (den ibland väl 
tekniska) begreppsapparaten. En litterär text för-
stås som ”a probability design that presents pre-
diction errors in a carefully crafted sequence, a de
signed sensory flow that replaces the sensory flow of 
the real world” (5). Fokuset på textflödet som något 
noggrant utformat skiljer modellen från mer pro-
grammatiskt receptionsinriktade empiriska studier, 
samtidigt som den enaktiva grundhållningen från-
går det rena friläggandet av texten som fixerad for-
mell struktur. Designen sägs bjuda in läsaren till ett 
utforskande av dess förutsägelsemönster samtidigt 
som den öppnar för olika möjliga och ibland oför-
utsedda tolkningar.

Detta fokus på läsarens dynamiska navigering 
genom texten liknar faktiskt de litteraturdidaktiska 
modeller som dominerar svensk litteraturundervis-
ning, exempelvis genom Judith Langers inflytelse-
rika teori om föreställningsvärldar. Med en viktig 
skillnad. Där Langers läsare alltför ofta tycks sakna 
vägledning, och ständigt måste avbryta läsflödet 
för att ställa sig en rad frågor till texten och den 
egna läsningen, intresserar sig Kukkonen snarare 
för hur textens sensoriska flöde möjliggör en för 
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det mesta ledig förflyttning genom texten ”with a 
(strictly speaking illusory) sense of agency, presence 
and flow” (7). Att stöta på ett prediktionsfel inne-
bär inte att vi kastas av banan. Snarare utgör pre-
diktionsfelen alla de moment där vi på olika sätt 
preciserar vår förståelse av dels var texten är på väg, 
dels vad för slags text vi därmed har att göra med. 
Design förstås som en meningsbärande helhet, inte 
som en radda stationer för irrande frågor och svar.

I det första kapitlet, om narrativ design, illus-
trerar Kukkonen träffande med Charles Perraults 
version av Askungen: i den stund pumpan förvand-
las till en vagn transformeras ögonblickligen också 
berättelsens förutsättningar. Fram till denna punkt, 
men inte efter, har det tyckts otroligt att Askungen 
ska kunna göra sitt inträde i det högre societetslivet 
och så småningom gifta sig med en prins:

The transformation of the pumpkin now provokes 
a ‘Bayesian inference’, which leads readers to re-
configure their expectations about what might be 
likely to happen in this narrative. Plot events there-
fore are not only events that take place in a narra-
tive but also events that assume a salient position in 
the narrative design because they occasion a trans-
formation that changes the likely trajectory of all 
the events following them. (16)

Om de bayesianska begreppen ter sig främmande är 
den process de beskriver så enkel att de flesta läsare 
inte lägger märka till den. I Kukkonens beskrivning 
är intrigen mindre en fiktionshandling i bemärkel-
sen kontrafaktiskt eller imaginärt händelseförlopp 
än ett särskilt slags meningsskapande mönster. Ur 
det prediktiva perspektivet är en ”händelse” inte 
bara vad som helst som råkar inträffa i en fiktions-
värld utan ett vitalt moment i rörelsen genom tex-
tens sannolikhetsdesign. Olika litterära verk arbe-
tar med olika slags förväntningar och prediktions-
fel. I läsningen preciseras vår förståelse av textens 
verkningsmedel och det räcker för läsaren varken 
att applicera någon universell narrativ grammatik, 
eller de förväntningar vi har på världen omkring 
oss. I en utvidgad intertextuell metafor beskriver 
Kukkonen rentav läsaren, inte som en detektiv som 
har att göra reda för handlingens många luckor och 
oklarheter, utan en prins som ständigt provar för-
hållandet mellan kognitiv sko och textuell fot för 
att se vilken modell som för tillfället passar bäst i 
relation till helheten. En sådan process förutsätter 
inte ett distanserat analytiskt läsande utan kan lika 
gärna drivas av försjunkenhet och emotionell inle-
velse (immersion) – eller en dynamik mellan episte-

misk och emotionell sannolikhet, alltså vad vi tror 
och vad vi vill ska hända. Därmed undviks den kon-
flikt mellan strukturella och inlevelseorienterade 
förståelser av berättelsens handlingsplan som länge 
utgjort en narratologisk vattendelare.

I det andra kapitlet relateras designbegreppet till 
frågan om författarintention. Medan Kukkonen 
avvisar den poststrukturalistiska tanken på ”förfat-
tarens död” understryker hon också hur det faktum 
att det finns en designer bakom designen inte inne-
bär att den senare därmed är helt determinerad av 
den förra. Design som process bygger inte minst på 
ett stort mått av improvisation i ett utsträckt ma-
teriellt sammanhang som i det litterära skrivandet 
inkluderar sådant som skrivdon, manuskript och 
andra teknologiska verktyg. Eller, som Kukkonen 
lakoniskt konstaterar: ”Probability designs, then, 
emerge from a rather messy process.” (44)

Det tredje kapitlet anknyter till läsupplevelsen 
och betraktar intrighändelsen – i bemärkelse pre-
diktionsfel – som en ”aha-upplevelse” utifrån dis-
krepansen mellan läsarens förväntningar före och 
efter händelsen i fråga: vi trodde att vi visste var 
berättelsen var på väg, men nu vet vi bättre. Re-
sultatet av denna dynamik är en paradoxal känsla 
av kontroll och agens hos läsaren, trots att denna 
i hög utsträckning överlämnar sin mentala auto-
nomi till textens sensoriska flöde. Här etableras en 
återkommande bild, som utvecklas i den följande 
delen om den förkroppsligade läsaren, av den själv
säkra idealläsaren som rör sig genom texten med 
stor tillförsikt. Denna modell får sitt emblem i en 
scen från Isabelle de Charrières Le Noble (1762) där 
den kvinnliga protagonisten smiter undan konflik-
ten med fadern genom att hoppa mellan gamla fa-
miljeporträtt som slängts ut över en vallgrav. Här 
markerar Kukkonen tydligt mot simuleringsteo-
rin: samtidigt som representationens angivna rörel-
severb, riktningsadverbial etc. hjälper oss att orien-
tera oss i det som händer på berättelseplanet, därför 
att vi har en förkroppsligad erfarenhet av liknande 
rörelser, är vår förståelse av textens sensoriska flöde 
inte begränsad till denna vardagserfarenhet. Eller, 
med andra ord: trots att Julies lätta hopp mellan 
de flytande tavlorna borde vara fysiskt omöjliga 
har vi som läsare inga problem att justera våra för-
väntningar under läsningens gång så att vi utan pro-
blem kan följa med i händelseförloppet. Till skill-
nad från i verkliga livet, där vi i regel måste dämpa 
vår medvetenhet om kroppens rörelser medan vi 
utför dem, låter den litterära texten, som teknolo-
giskt ”gränssnitt” betraktad, oss att istället rikta en 
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större uppmärksamhet mot, och erfara en djupare 
förståelse av, representationens rörelser:

This allows the embodied reader to attend to the 
’lightness’ of the imagined movement to a much 
greater extent than if she were performing the ac-
tion herself. […] In other words, the embodied 
reader is not exactly stepping into the shoes of Julie, 
performing embodied simulation, and it is for this 
very reason that she can get a denser, deeper sense 
of Julie’s movements. (72)

Kukkonen återkommer till scenen i studiens allra 
sista mening där det konstateras att litteraturen på 
motsvarande sätt låter oss fly undan ”the limita-
tions of everyday cognition and into states of ele-
gance and lightness” (191).

Följande kapitel diskuterar förhållandet mellan 
exteroception och interoception, eller mottaglig-
heten för stimuli som kommer utifrån respektive 
inifrån kroppen, i relation till läsning som ett slags 
ställföreträdande kognitiv och emotionell närvaro-
känsla. Kukkonen argumenterar emot fiktionsteo-
rier som bygger på transponering (läsarens förflytt-
ning till en fiktiv värld) såväl som deiktiska skiften 
och menar att läsarens känsla av närvaro i förhål-
lande till representationen har mindre att göra med 
spatiala än temporala förhållanden, alltså känslan 
av flow. Närvaroupplevelsen är beroende av vilka 
interaktiva möjligheter som står läsaren ”till hands”, 
vilket här är utforskandet av designens prediktiva 
alternativ snarare än diegesens fiktiva värld.

Därefter kopplas flow till känslan av njutning 
eller välbehag i relation till (textens riktande av) 
läsarens uppmärksamhet. Det är ett av få ställen i 
Kukkonens studie där också textens språkliga ef-
fekter hamnar i centrum i en diskussion av sådana 
passager där läsarens uppmärksamhet skiftas från 
meningsplanet till ljudplanet. Det är också här som 
jag tycker att begränsningarna i Kukkonens empi-
riska ansats blir tydligast.

Det ska understrykas att Kukkonen, till skill-
nad från dem som närmar sig cognitive poetics mer 
entydigt från det psykologiska hållet, har en im-
ponerande förtrogenhet med såväl litteraturhis-
torien (särskilt den tidigmoderna romanens histo-
ria) som modern litteraturteori. Där en och annan 
psykolog sturskt har närmat sig frågan om läsar-
kognition som om de var pionjärer på obeträdd 
mark anstränger sig Kukkonen konsekvent för att 
anknyta diskussionen till etablerade litteraturteo-
retiska texter, begrepp och argument. Samtidigt 
förs denna dialog utifrån den ackumulativa natur-

vetenskapens premisser, där nya rön och model-
ler från kognitionsforskningen tänks låta oss över-
vinna den tidigare litteraturteorins begränsningar. 
Här vill jag dock understryka att litteraturteorin 
(sedan Platon och Aristoteles) inte främst begrän-
sas av avsaknaden av empirisk bevisföring. Snarare 
bör den ses som uttryck för ett annat – humanis-
tiskt – kunskapsparadigm, där det viktiga inte lig-
ger i svaren så mycket som i att hålla frågorna vid liv.

Kukkonen frågar sig huruvida det hon kallar 
precisionsskiften, där exempelvis läsarens upp-
märksamhet riktas till den litterära textens ljud-
plan, kan leda till det slags främmandegöring som 
Viktor Šklovskij talar om i ”Konsten som grepp” 
(1917). Istället för att diskutera sådana aspekter 
fastnar dock Kukkonen vid Šklovskijs ”förbryl-
lande” (puzzling) påstående att ”i konsten är var-
seblivningsprocessen ett självändamål och måste 
förlängas”. Šklovskij talar som bekant om det litte-
rära språket som ett medvetet försvårande av for-
men, om poesin som ”ett bromsat, avigt språk”, och 
om ”den konstnärliga rytmen” som ”kränkt, störd”. 
Kukkonen väljer att läsa dessa formuleringar helt 
bokstavligt och antyder att det saknas bevis för en 
sådan teori: passager med komplex syntax kan vis-
serligen ta längre tid att läsa men det betyder inte 
att läsaren erfar någon motsvarande nedsaktning:

The issue is open to empirical investigation, and it 
would be interesting to see whether the speed at 
which eyes move against a textual passage (physical 
reading speed) necessarily matches with readers’ 
experience of speed (phenomenological reading 
speed). (93)

Men det är väl att avsiktligt missförstå Šklovskij, 
som att han presenterade ett empiriskt argument 
när han i själva verket, med mer eller mindre väl-
funnen vokabulär, försöker ringa in något lik-
nande det Roman Jakobson sedan förbinder med 
den poetiska funktionen. När Vladimir Nabokov 
i Lolita (1955) beskriver en bordellmamma som 
”an asthmatic woman, coarsely painted, garrulous, 
garlicky, with an almost farcical Provençal accent 
and a black mustache above a purple lip” sker ”för-
längningen” – eller störningen, eller bromsningen 
– inte i någon bokstavlig känsla av nedsaktning 
utan i en förtätning av språket som låter varje ord 
liksom vända sig in mot sig själv – som får språ-
ket att samtidigt ”klibba ihop” och ”hackas upp” i 
ett slags syntaktiska hostningar. Kanske är vi helt 
enkelt begränsade till klumpiga metaforer för att 
ringa in effekten. Finner vi Šklovskijs temporala 
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begrepp missvisande kan vi dock lika gärna med 
Jakobson lyfta fram hur orden genom hela Nabo-
kovs roman blir ”påtagliga”, och ”får egen vikt och 
ett eget värde”.

När Šklovskij på annat håll talar om det lyriska 
språket som en ”talorganens besynnerliga balett” 
uppmärksammar han aspekter av det förkropps-
ligade litterära språket som faller utanför Kuk-
konens studie. Faktum är att Kukkonens ofta be-
römvärt precisa begreppsapparat i det här avseen
det skänker oss färre verktyg att diskutera många 
av litteraturens signifikativa aspekter än, exempel-
vis, Šklovskijs förvisso diffusa formuleringar. Dess-
utom låter de senare sig enkelt överföras till alla 
möjliga typer av litterära – och i bredare bemär-
kelse estetiska – uttryck, medan Kukkonens lit-
teraturbegrepp, trots vissa förbehåll, begränsas till 
fiktionsprosan. Vad jag invänder emot är inte en 
brist i Kukkonens prediktiva fiktionsmodell, som 
på ett originellt sätt lyckas fånga in förvånansvärt 
många aspekter av det litterära berättandet, utan 
snarare i den argumentation som behandlar tidi-
gare litteraturteoretiska framställningar som brist-
fälliga ansatser till en empirisk vetenskap. I fråga 
om den poetiska funktionen, eller ”litterariteten”, 
fyller Kukkonens studie helt enkelt inte ut några 
kunskapsluckor utan talar för det mesta om nå-
got annat.

Det sista kapitlet i denna del om den förkropps-
ligade läsaren ägnas åt metafiktionella inslag som 
metalepser. Här argumenterar Kukkonen över-
tygande mot antagandet att ”immersion and the 
marked awareness of fictionality in a text are con-
tradictory” (97). Med ett träffande exempel från 
Heliodoros, och i linje med skiftet från tanken på 
en spatial fiktionsvärld till den på ett temporalt läs-
flöde, konstaterar Kukkonen att självreflexiva me-
tareferenser rentav kan bidra till upplevelsen av in-
levelse: istället för att bryta av läsarens flow kan de 
”puffa på” henne i riktning att fortsätta läsa.

Probability Designs tredje del ägnas sedan alltså 
främst åt intertextuella förhållanden. I ett första 
kapitel undersöks bland annat hur den läsning av 
namngivna böcker (eller antydda genrer) som en 
karaktär förknippas med i en roman ofta matas in 
i romandesignens eget återkopplingssystem. Föl-
jande kapitel ägnas åt de alternativa delar av en be-
rättelse som inte berättas, men som genom de åter-
kopplingsloopar som hela tiden sker mellan text 
och läsare ändå utgör en del av textens prediktiva 
design. När förväntningarna kommer på skam åter-
står de icke-realiserade möjligheterna ändå som en 

del av den meningsfulla helheten: ”the hypotheses 
that die with each transformation in a plot event, 
stay with the probability design” (117). Det som 
aldrig inträffar kan ju vidare också leda till att läsa-
rens egna tankar vandrar iväg på ett sätt som har sin 
upprinnelse i textens narrativa utformning utan att 
händelserna därför också är en del av storyn. Nästa 
kapitel intresserar sig i sin tur för vår förståelse av 
böcker vi inte har läst, alltså ett slags ”reading by 
proxy”. När Cervantes hänvisar till riddarromaner 
i Don Quijote (1605), eller Samuel Richardson till 
romanser i Pamela (1740), behöver vi ju inte vara 
särskilt bekanta med de omnämnda verken för att 
ändå ha en ganska god förståelse av vilket slags be-
rättelser som därmed avses. Delens sista kapitel 
framhäver sedan litteraturens artificialitet på ett 
sätt som pekar fram mot den avslutande delens ar-
gument för vikten av att innefatta den litterära for-
men i den kognitiva litteraturteorin.

Denna del – ”An Argument from Design” – in-
leds med en diskussion om läsningens plats i exten
ded mind-teorin enligt vilken medvetandeproces-
ser ofta kan sägas sträcka sig ut i individens materi-
ella omgivning. Anteckningsblocket är i ett sådant 
perspektiv exempelvis en förlängning av minnet, 
och pennan och pappret (eller tangentbordet) kan 
på motsvarande sätt vara sätt att tänka. Frågan blir 
alltså om läsning av litterära texter också ska be-
traktas som externaliseringar av kognitiva processer 
som annars kunde ha hållits ”i huvudet”. Kukkonen 
vänder sig här mot den uppdelning mellan insida 
och utsträckning som teorin förutsätter. Läsningen 
förlägger inte bara fantasin till en artefakt utanför 
oss utan förändrar i sig också hjärnans neurologiska 
nätverk. Därför är det inte tillräckligt att beskriva 
läsning och skrivande som ”means for extending hu-
man cognitive capacities” (153). Istället kan vi kon-
statera att sociala och kulturella inlärningsproces-
ser i sig bidrar aktivt till att forma de kognitiva och 
kroppsliga förmågor som vi tenderar att tänka på 
som medfödda. Insidan sträcks inte bara ut, utan in-
sida och utsida konstruerar varandra i komplemen-
tära förhållanden. I nästa kapitel betraktas litteratu-
ren följaktligen som ett slags designmiljö. Om kog-
nitionsfilosofen Andy Clark har beskrivit språket 
som ett slags förlängd teknologi liknande hur mull-
vadssyrsans långa underjordiska gångar förstärker 
hennes sång och låter den ta plats i en utökad omgiv-
ning innebär litteraturen inte bara en förstärkning 
av språket. Den gör snarare något mer än språk, nå-
got icke-funktionellt, som Kukkonen inledningsvis 
betecknar som stil för att sedan snarare kalla fiktion.
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Det avslutande kapitlet ”The Cognitive Work 
of Form” sammanfattar Probability Designs över-
gripande argumentation:

(1) It does not pursue an argument through the imi-
tation of real-world cognitive processes but rather 
through the ways in which the designed sensory 
flow of the literary text enables modes of thinking 
that are particular to literature. (2) It inscribes lit-
erature in an evolutionary narrative of co-evolution 
where culture and cognition develop in tandem, 
rather than taking ‘the Savannah mind’ as the trans-
historical constant on which cultural artefacts are 
designed. (3) It suggests that literary form, the par-
ticular way in which literary language and narrative 
are designed, does particular cognitive work. (178)

Dessa är tre viktiga ställningstaganden i relation 
till det växande fältet cognitive poetics. Jag ställer 
mig helhjärtat bakom Probability Designs grund-
läggande ansats – dess gist, som författaren själv 
kanske skulle säga. Kukkonens fokus på fiktions-
litteraturens specificitet, gränsdragningen mellan 
litterär och annan erfarenhet, och vägran att göra 
läsningen till en sekundär simulering av mer pri-
mära upplevelser, är nödvändiga. Detsamma gäl-
ler förståelsen av medvetandet, inte som något gi-
vet, utan som plastiskt och inbegripet i relationen 
till en omgivning (vilken inkluderar sådana tekno-
logier som språk, skrift och text).

Utifrån denna grundhållning kan Kukkonen på 
ett ofta övertygande och originellt sätt problemati-
sera många förgivettaganden om vad litteratur och 
läsning ”är”. En imponerande förtrogenhet med ro-
manens tidiga historia ger henne vidare möjlighet 
att illustrera sina poänger med välfunna och direkt 
underhållande exempel. Det är slutligen också svårt 
att värja sig mot den modiga ansatsen – att bygga 
en systematisk och vederhäftig ny modell över den 
litterära erfarenheten.

Som jag har försökt antyda har studien också 
sina begränsningar, inte minst på grund av ett lit-
teraturbegrepp som begränsar sig till narrativ fik-
tion, i synnerhet romanformen. Trots studiens 
breda uppslag är det också begränsade aspekter av 
denna litteratur som ställs i fokus – alltså just de 
som har att göra med prediktiv struktur och repre-
sentationen av sensoriska flöden. Dessutom präglas 
studien av en inte särskilt uttalad underliggande es-
tetik – kanske rentav en ideologi – som kopplas till 
värden som lätthet, elegans, självkänsla. Den kom-
mer faktiskt till uttryck redan i en inledande bild av 
den situerade läsaren, som tidigt smygs in liksom i 

förbifarten, och som tycks hämtad från Instagram 
eller något glassigt inredningsmagasin:

Even if you just sit in your comfy chair, the feel of 
the leather you sit on, the smell of the Yasmin tea 
in your nose, and the smoothness of the pages pro-
vide you with a much broader and deeper array of 
sensory flows than the letters on the pages of a lit-
erary narrative. (10)

Det är ett behagligt ideal i dess behärskade sinnlig-
het. Men det är naturligtvis också en interpellation 
som försöker konstruera det subjekt som ska iden-
tifiera sig med den föreställning om litteratur som 
Probability Designs etablerar. Den misstänksamma 
hermeneutikern i mig ruskas till liv och famlar efter 
den kritiska theory-verktygslådan. Nog är den em-
piriska läsaren inte bara en oskyldig, neutral rea-
litet, ändå.

Erik van Ooijen

Rasmus Landström, Arbetarlitteraturens återkomst. 
Verbal. Stockholm 2020.

Dålig tajming. Så får man nog beskriva det fak-
tum att det 2006 kom ut två översiktsverk om den 
svenska arbetarlitteraturen: Lars Furulands och 
Johan Svedjedals handbok Svensk arbetarlittera
tur samt min egen lärobok Arbetarlitteratur. Precis 
samtidigt inleddes nämligen en ny period i denna 
litteraturs historia – en period som fortfarande på-
går och som med rätta betraktas som en renässans.

Flera forskare har gjort sitt bästa för att beskriva 
och analysera olika aspekter av den nya vågen av 
svensk arbetarlitteratur. Dessutom har forskningen 
om den äldre arbetarlitteraturens historia och om 
den utveckling som ledde fram till den samtida re-
nässansen intensifierats och utvecklats. Detta har 
inte minst skett inom Nordiskt nätverk för arbe-
tarlitteraturforskning, vars aktiviteter löpande do-
kumenteras i en serie forskningsantologier, varav 
den senaste är Arbetarförfattaren. Litteratur och liv 
(2020). Därtill kommer ett stort antal vetenskap-
liga och populärvetenskapliga artiklar, antologi-
bidrag, kulturartiklar och några monografier och 
doktorsavhandlingar. Till den sista kategorin hör 
exempelvis Hannah Tischmanns Timing “the Invi
sibles”. Narrative Time Practices and Social Inequa
lities in Selected Works of Swedish WorkingClass 
Literature of the 1970s and the Early TwentyFirst 
Century (2020), som lagts fram vid universitetet i 


