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Denna uppsats är en studie av olika teorier om vad som utgör ett skönlitterärt verk och vad 
läsningen av det skönlitterära verket har för inverkan på människan och samhället. I 
uppsatsen tolkas, sammanställs och jämförs teorierna i syfte att se om det finns skäl att ta 
hänsyn till vilken skönlitteratur som ska användas i litteraturundervisningen för att uppnå 
läroplanens mål. 

Resultatet av studien visar att de olika teorierna är överens om att det finns skönlitterära verk 
som kan ha en utvecklande inverkan på både människan och samhället. Studien visar även 
att all skönlitteratur inte lämpar sig för att kunna uppfylla de mål som läroplanen menar att 
skönlitteraturen ska bidra till att uppfylla. De skönlitterära verk som lämpar sig för att 
uppfylla läroplanens mål stämmer överens med den skönlitteratur som de olika teorierna 
anser ha en utvecklande inverkan på människan och samhället. 
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1 Inledning 
Läsningen påstås ofta i dag befinna sig i en kris. Unga läser allt mindre skönlitteratur, 

och om de läser spelar det inte roll vad de läser – just det faktum att de i alla fall 

faktiskt läser något alls ses som en förmildrande tröst i sig. Skolan som jag har haft 

min VFU på skriver månadsvis på sin hemsida vad personal på skolan läser i 

’läsfrämjande syfte’ för att väcka elevernas läslust; där skiljer man inte på 

facklitteratur och skönlitteratur, därför innehåller varje läsfrämjande inlägg på 

skolans hemsida en salig blandning av självhjälps-, fack- och skönlitteratur. Det 

händer att eleverna, efter egen erfarenhet under VFU och min egen skolgång, själva 

får välja vad de läser för skönlitteratur i svenskundervisningen. Bland de 

skönlitterära böcker som väljs av eleverna återkommer ofta böcker som är populära, 

antingen för att böckerna har haft framgångsrika filmatiseringar eller för att 

böckerna liknar de böcker som har haft framgångsrika filmatiseringar. Exempel på 

detta är ungdomsromanen The Hunger Games av Suzanne Collins från 2008 som 

med marknadsföringen av filmatiseringarna har synts på många annonsplatser i det 

offentliga rummet. Två ungdomsromaner som liknar The Hunger Games i både miljö 

och handling är Divergent av Veronica Roth från 2011 och The Maze Runner av 

James Dashner från 2009. Båda böckerna har, precis som The Hunger Games, 

filmatiserats och haft flera framgångsrika uppföljare. 

Denna läsning för läsningens skull fick mig att börja fundera på vad läsning av 

skönlitteratur egentligen innebär. Vad gör läsningen av skönlitteratur med oss? Vad 

händer när skönlitteraturen ses som nöjesbranschens text-på-pappersgren? Om 

självhjälpslitteraturen ska hjälpa oss att leva och facklitteraturen ska göra oss 

smartare, är skönlitteraturens roll enbart att underhålla oss? Svaret på dessa frågor 

kommer jag att söka via fyra teoretikers texter: Umberto Ecos The Role of the Reader 

– Explorations in the Semiotics of Texts, Louise M. Rosenblatts Literature as 

Exploration, samt Theodore W. Adorno och Max Horkheimers Upplysningens 

dialektik. 

1.1 Syfte och frågeställningar 
I detta arbete kommer jag att läsa och jämföra tre texter som behandlar frågan om 

vad som utgör skönlitterär kvalitet för att undersöka hur ett skönlitterärt verks 

egenskaper kan vara betydelsefulla sett till personlig såväl som samhällelig utveckling 
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i syfte att se om det finns skäl att i litteraturundervisningen i större utsträckning ta 

hänsyn till vad elever läser snarare än om de läser. 

 Finns det något i läroplanen som styr vilken skönlitteratur som ska läsas i 

svenskämnet? 

 Hur svarar olika teoretiker på frågan om skönlitteraturens förmåga att påverka 

individen och samhället? 

 Hur kan Ecos, Rosenblatts och Adornos och Horkheimers teorier belysa frågan 

om vilken skönlitteratur som bör läsas i svenskämnet för att uppfylla 

läroplanens mål? 

1.2 Forskningsbakgrund 
I antologin Läsa bör man-?  undersöker Annette Årheim i kapitlet ”Perspektiv på 

värdet av skönlitterära läserfarenheter” gymnasielevers medievanor och 

skönlitteraturens varande eller icke varande i ett samhälle där medier utvecklas i allt 

högre hastighet (2009:66). Årheim kommer fram till att samtidigt som läsningen av 

skönlitteratur har minskat bland de gymnasieungdomar som svarat på hennes enkät, 

har vanorna kring annan media i princip stått oförändrad (ibid:74–75). Hon 

diskuterar om det kan vara ett resultat av en litteraturundervisning som inte förmår 

att göra läsningen intressant och lockande, men förklarar vidare att det kan se ut så 

på grund av att livet som gymnasieelev i stort kretsar kring en upplevd oviss framtid 

och att vissa börjar läsa skönlitteratur senare i det vuxna livet. Gymnasieeleverna 

befinner sig sålunda möjligtvis inte i rätt fas av livet för att vara i stånd till att lägga 

tid på skönlitteratur. Dessutom ser Årheim att skönlitteraturen som avskärmad 

inlevelse i större utsträckning har ersatts av den individuella musiklyssningen 

(ibid:75–76). Vidare ser Årheim risker med den litteraturdidaktiska utvecklingen där 

individen alltmer har satts i centrum som skapare av mening och kunskap, som 

exempelvis riskerar att lämna eleverna utan de medmänskligt värdefulla insikter som 

skönlitteraturen kan förse dem med (ibid:82). Avslutningsvis ser hon det som 

nödvändigt att läraren är medveten om varför och hur man ska läsa skönlitteratur för 

att skapa en litteraturundervisning där skönlitteraturen kan användas på ett 

utvecklande sätt (ibid:83). 

Tidigare forskning som jämför teorier om vad som utgör skönlitterär kvalitet och 

vad skönlitteraturen har för inverkan på ett allmänmänskligt plan kopplat till 

litteraturundervisningen har varit svår att hitta. Det finns gott om forskning där 
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författaren redogör för en litteraturvetenskaplig teori och sedan utför en analys på ett 

skönlitterärt verk utifrån teorin i fråga, exempelvis Elin Axelssons studie Rättrådig 

modelläsare sökes (2013) där Axelsson redogör för Umberto Ecos teorier om 

modelläsare och sedan analyserar Kerstin Ekmans Herrarna i skogen med 

utgångspunkt i Ecos teorier. I sin bok Litteraturdidaktik, fiktioner och intriger 

(2015) utforskar professorn i litteraturvetenskap Anders Öhman läsningen och 

litteraturens roll i skolan. Öhman påstår att skönlitteraturens förmåga att få läsaren 

att leva sig in i litteraturens värld förhoppningsvis leder till att läsaren utvecklas som 

människa (ibid:19–20), och att det är denna förmåga som litteraturundervisningen 

bör utgå från. I dag menar Öhman att litteraturundervisningen snarare utgår från att 

skönlitteraturen är ett verktyg för att få kunskap om saker som rör människan och 

hennes omgivning, eller som ett verktyg för estetisk njutning (ibid:18).  

Tidigare forskning som behandlar skönlitterär kvalitet kopplat till 

litteraturundervisningen finns det också gott om. Dock begränsar den sig i stor 

utsträckning till lärare och elevers attityder eller tankar kring ämnet, beskrivningar 

av ämnets historia eller bådadera, exempelvis Pernilla Sövgrens studie Populärkultur 

mot Finlitteratur (2013) där Sövren kortfattat redogör för ämnets historia och 

intervjuar lärare och elever om deras tankar om ämnet, och Vanya Petersén 

Ekendahls studie ”Fettpärlan har vi så det räcker till alla!” (2012) där Petersén 

Ekendahl intervjuar fyra lärare om deras syn på litteraturämnet och hur de arbetar 

med det. 

1.3 Primärt undersökningsmaterial 
Jag har valt att som grund till denna uppsats använda tre texter som behandlar 

skönlitteraturens egenskaper och dess inverkan på människan och samhället i stort. 

Den första texten är författaren och litteraturvetaren Umberto Ecos The Role of 

the Reader – Explorations in the Semiotics of Texts från 1984 som är en samling av 

nio essäer som Eco har skrivit. Essäerna behandlar läsarens och författarens roll vid 

tolkningen av ett litterärt verk och hur ett skönlitterärt verks öppenhet på olika sätt 

kan bjuda in till eller förneka läsaren en utmanande och tillfredsställande tolkning av 

verket. Jag har valt Ecos text för att den utforskar skönlitteraturens kvalitéer på ett 

textmässigt plan. 

Litteraturprofessorn Louise M. Rosenblatts Literature as Exploration från 1995, 

som först gavs ut 1938, är den andra texten. Rosenblatt beskriver i sin text 
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transaktionsteorin som utgår från att läsaren och texten vid läsning ses ingå i en 

relation där mening skapas först när bådas världar möts. Rosenblatt beskriver även 

det hon kallar för skräplitteratur och dess inverkan på läsaren och samhället. 

Anledningen till att jag har valt att använda denna text är för att Rosenblatt utforskar 

skönlitteraturens kvalitéer ur ett receptionsestetiskt perspektiv. 

Max Horkheimer & Theodor W. Adornos Upplysningens dialektik, som först 

gavs ut 1944, är den tredje texten. Författarna till texten är två av den nymarxistiska 

Frankfurtskolans mest betydande kulturteoretiker. I texten frågar sig Horkheimer 

och Adorno hur upplysningen, med lovord om frihet och förnuft, i sitt eget 

misslyckande kunde resultera i Förintelsen. De kapitel jag kommer att fokusera mest 

på är ”Begreppet upplysning” som beskriver upplysningens inverkan på konsten, och 

”Kulturindustri – Upplysning som massbedrägeri” som beskriver kulturindustrin och 

dess inverkan på människan och samhällsutvecklingen. Texten har jag valt för att 

Horkheimer och Adorno undersöker marknadens makt över smak och skapande.  

1.4 Metod och disposition 
I denna uppsats har jag valt att genomföra en kvalitativ litteraturstudie av 

hermeneutiskt slag där jag tolkar, sammanställer och jämför texter i syfte att 

eftersträva förståelse inom det ämne som uppsatsen behandlar. I Vägar genom 

texten (1997) skriver Hellspong och Ledin att det ställs fyra egentliga krav på den 

hermeneutiska läsaren: ”Hon läser uppmärksamt, hon anstränger sig för att förstå, 

hon är öppen för vad texten har att säga. Och hon är beredd att reagera på det – 

tillämpa det, pröva det, ta upp det i sitt tänkande” (Hellspong & Ledin 1997:220). 

Den hermeneutiska läsningen beskrivs vidare av författarna som en dialog mellan 

läsare och text. Min läsning av texterna kommer sålunda eftersträva att utföras i 

ljuset av denna beskrivning. Tolkningen av texter färgas dessutom av den situation 

som tolkningen sker och av vem det är som tolkar texterna (ibid). Därför kommer 

min tolkning av texterna som jag har valt för denna uppsats möjligtvis inte vara 

densamma som andras tolkningar av texterna i en annan situation än den för denna 

uppsats. I hermeneutiken ska förståelse och mening dock ses som något som behöver 

tolkning och sålunda en tolkare för att uppnås (ibid:219–221); därför ses läsaren som 

en väsentlig medskapare när en text ska bli ”meningsfull för oss i den situation där vi 

möter den” (ibid:220). 
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Uppsatsen är strukturerad på följande sätt: Kapitlet Bakgrund redogör för 

debatten om vad man bör läsa och dess historia, samt för läroplanens syn på vad 

undervisningen ska leda till och vad skönlitteraturens roll i undervisningen är. I 

kapitlet Läsningar tolkar och sammanställer jag de texter som jag har valt för denna 

uppsats för att i kapitlets avslutande underkapitel jämföra dessa texter för att finna 

skärningspunkter texterna emellan. I det avslutande kapitlet Resultat med 

avslutande diskussion sätts uppsatsens syfte, frågeställningar och bakgrund i relation 

de slutsatser jag kommit fram till i det föregående kapitlet. 

1.5 Avgränsningar 
Jag är medveten om att de texter som jag har valt att göra en läsning och jämförelse 

av enbart är ett par texter bland en stor mängd andra texter som presenterar andra 

teorier och perspektiv på skönlitteratur. Att göra en läsning av fler texter än de jag 

har valt för detta arbete skulle riskera att bli för omfattande för vad som ryms för 

denna uppsats. Eftersom jag har valt att utgå från den nuvarande läroplanen för den 

svenska gymnasieskolan begränsar sig uppsatsen till att omfatta 

litteraturundervisningen i den läroplan som antogs 2011. 

2 Bakgrund 

2.1 Debatten om vad man bör läsa 
År 1962 kom folkbildaren Bengt Nermans bok Demokratins kultursyn ut. I 

specialarbetet Debatten kring Bengt Nermans bok ”Demokratins kultursyn” från 

1976 redogör Ragnar Hultgren för den debatt som boken väckte om så kallad 

finkultur och populärkultur, mycket för att Nerman i Demokratins kultursyn tar 

populärkulturen i försvar i förmån för individens autonomi. Hultgren skriver: 

Nermans tes att individen bör få söka sig fram på egen hand utan att någon talar om för 

honom vad han ska tycka åstadkom en stark reaktion i debatten om bildningen. 

Debatten blev därför i mycket en debatt om det var riktigt att försöka "påverka" - ofta i 

betydelsen att fostra, vägleda, höja - andra mot de kulturella värderingar som 

påverkarna själva omfattade. (Hultgren 1976:13) 

Den syn på kultur som rådde fram till publiceringen av Nermans bok stod enligt 

Hultgren relativt oemotsagd (ibid:3). Kultursynen innan publiceringen av Nermans 

bok var som sådan att det fanns en klar uppfattning om vad som räknades som 
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finkultur och dålig kultur, en kultursyn som Nerman enligt Hultgren såg som snäv 

och moraliserande (ibid:7). Hultgrens bild av den tidigare kultursynen som 

oemotsagd stämmer överens med den beskrivning av litteraturämnets historia som 

Peter Degermans ger i avhandling "Litteraturen, det är vad man undervisar om" 

från 2012. Där påstår Degerman att det inom litteraturämnet rådde en någorlunda 

konsistent konsensus fram till början av 70-talet. Degerman skriver: ”Det ter sig 

också som en tämligen obruten vetenskaplig tradition inom ämnet, från början av 

1900-talet till omvälvningarna under slutet av 60-talet och 70-talet, när ämnet byter 

namn till ’litteraturvetenskap’ och kontextualiseras under trycket av förändrade text- 

och kulturbegrepp” (Degerman 2012:55). Tiden fram till och inpå millennieskiftet 

kom vidare att präglas av en debatt om kanon och kulturarv. Dagerman skriver: 

Diskussionerna om vilken litteratur som borde studeras i de svenska skolarna förs 

under hela 80- och 90-talen […] Kanondiskussionerna eller utsagorna om vad som 

egentligen är en ”klassiker” förs på en övergripande nivå, i massmedia, av kritiker och 

politiker, och har stor betydelse för litteraturdidaktikens fråga om vilken litteratur som 

ska studeras. (ibid:135) 

2006 föreslår Folkpartiets dåvarande talesman i kulturfrågor Cecilia Wikströms i en 

motion att den svenska skolan bör ha en litterär kanon framtagen av sakkunniga 

(ibid:139). I en debattartikel i Dagens Nyheter från samma år, som reaktion på 

Wikströms förslag och den debatt som följde, instämmer litteraturprofessorn Ebba 

Witt-Brattström i att den svenska skolan är i behov av en litterär kanon. Witt-

Brattström skriver: 

Det ligger i skönlitteraturens väsen att förutom att lära in en högre växel i språket också 

effektivt omförhandla maktordningar och experimentera med erfarenheter läsarna 

aldrig själva kommer att göra, av historiska och andra skäl. Skönlitteratur tänjer på det 

mänskliga psykets gränser, dramatiserar självhatets dynamik, väcker lusten att älska sin 

nästa, konfronterar rädslan för den Andre inom oss, kort sagt gör allt som oreflekterat 

upplevs som främmande till "vårt" på ett sätt som inga antidiskrimineringslagar i 

världen förmår. (Witt-Brattström 2006) 

I Witt-Brattströms debattartikel kan man möjligtvis ana en kanondebatt som börjar 

skifta åt att handla om skönlitterär kvalitet och dess inverkan på utvecklingen av 

medmänskliga kvalitéer. Dock kom kanondebatten, om något utdöende vid det här 

laget, i stort fortsätta ha ett kulturarvsperspektiv fram till i dag. 2010 vill Folkpartiet, 

vid den tiden Folkpartiet Liberalerna, fortfarande ha en litterär kanon 

(Kulturnyheterna 2010), men väljer 2013 att ge sig ur debatten med anledning av att 
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de vill respektera lärarnas kompetens (Saleem 2013). 2016 föreslår 

Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor att en svensk litterär kanon är 

nödvändig för att förmedla ’västerländska värderingar’ till nyanlända elever (Olsson 

2016). Sedan dess har kanondebatten varit tämligen sval om man bortser från att den 

2017 kort blossade upp i samband med en partiledarutfrågning i Sveriges Television 

där det framkom att Bush Thor inte visste att Selma Lagerlöf skrivit Gösta Berlings 

saga eller att August Strindberg skrivit Giftas (Lindenbaum 2017). 

Den inverkan debatten har haft på litteraturundervisningen beskriver Anders 

Öhman kortfattat i boken Litteraturdidaktik, fiktioner och intriger från 2015: ”Det 

finns inte längre någon dominerande kanon eller litteratursyn som sanktionerar vad 

och hur man ska undervisa om när man undervisar i litteratur. Det skapar både 

förvirring och, ibland, uppgivenhet, men”, fortsätter Öhman, ”det kan också leda till 

att litteraturen befrias från de formalistiska och hierarkiska ramar som omgett den” 

(Öhman 2015;95).  

2.2 Läroplanens tvådelade uppdrag 
Som lärare i det svenska skolväsendet kan man ses ha två huvudsakliga uppdrag. Å 

ena sidan finns demokratiuppdraget som för med sig uppgiften att verka för 

fostrandet av medmänskliga individer som respekterar sin nästa och står upp för den 

maktlöse. I Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för 

gymnasieskola 2011 står följande under textens första rubrik ”Skolans värdegrund 

och uppgifter”: 

Skolväsendet vilar på demokratins grund. […] Utbildningen ska förmedla och förankra 

respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar 

som det svenska samhället vilar på. […] Människolivets okränkbarhet, individens frihet 

och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt 

solidaritet mellan människor är de värden som utbildningen ska gestalta och förmedla. 

(Skolverket 2011:5) 

Demokratiska värderingar ska sålunda fullständigt genomsyra praktiken; de ska 

finnas som ledstjärna i allt från hur lärare bemöter elever till hur lärare bedriver 

litteraturundervisningen i svenskämnet. Å andra sidan finns kunskapsuppdraget som 

syftar till att ”förmedla kunskaper och skapa förutsättningar för att eleverna ska 

tillägna sig och utveckla kunskaper” (ibid:6). Båda uppdragen ska delvis uppfyllas 

med skönlitteraturens hjälp. Ett övergripande mål som skolan ansvarar för att eleven 
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ska uppnå är att varje elev ”kan söka sig till saklitteratur, skönlitteratur och övrigt 

kulturutbud som en källa till kunskap, självinsikt och glädje” (ibid:9) samt det 

efterföljande målet att varje elev ”kan hämta stimulans ur kulturella upplevelser och 

utveckla känsla för estetiska värden” (ibid). I avsnittet om svenskämnet utvecklas 

resonemanget kring skönlitteraturens funktion ytterligare: 

Kärnan i ämnet svenska är språk och litteratur. Språket är människans främsta redskap 

för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket kan människan 

uttrycka sin personlighet, och med hjälp av skönlitteratur, texter av olika slag och olika 

typer av medier lär hon känna sin omvärld, sina medmänniskor och sig själv. […] 

Eleverna ska ges möjlighet att i skönlitteraturen se såväl det särskiljande som det 

allmänmänskliga i tid och rum. Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar 

förmåga att använda skönlitteratur och andra typer av texter samt film och andra 

medier som källa till självinsikt och förståelse av andra människors erfarenheter, 

livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar. Den ska utmana eleverna till nya tankesätt 

och öppna för nya perspektiv. (ibid:160) 

Vidare står det att undervisningen i svenskämnet ska utveckla ”[k]unskaper om 

genrer samt berättartekniska och stilistiska drag, dels i skönlitteratur från olika tider, 

dels i film och andra medier” (ibid:161). De förväntningar som läroplanen har på 

skönlitteraturen kan därför tolkas som att skönlitteraturen dels kan fungera som en 

förmedlare av värden som stämmer överens med skolans värdegrund, det vill säga 

uppfattningen om skönlitteraturens förmåga att exempelvis väcka insikt och främja 

förståelse för det främmande, dels som föremål för utveckling av språklig såväl som 

litteraturvetenskaplig kunskap. Det finns inga instruktioner om vilken slags 

skönlitteratur som skall läsas, förutom att det ska vara ”skönlitteratur från olika tider 

och kulturer författade av såväl kvinnor som män” (ibid) och därtill dansk och norsk 

skönlitteratur för de som läser kursen svenska 2 (ibid:169). Den lärare som bedriver 

litteraturundervisning kan därför anses ha relativt fria tyglar när det kommer till 

valet av den skönlitteratur elever kommer i kontakt med i skolan. 

3 Läsningar 

3.1 Eco och det öppna verket 
När Umberto Eco beskriver det öppna verket i essän ”The Poetics of the Open Work” 

inleder han med att diskutera egenskaper hos den tyska kompositören Karlheinz 

Stockhausens verk Klavierstück XI. Stockhausens verk består i Ecos beskrivning av 
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en serie av musikaliska delar i oberoende ordning som artisten får sammanställa och 

framföra i den ordning som han eller hon själv bedömer att verket ska framföras (Eco 

1984:47).  Den framförande artistens bedömning av hur verket ska framföras rör sig 

alltid inom det ursprungliga verkets ramar, som är det material som Stockhausen 

förser artisten med. Således kan en tolkning inte resultera i att ett nytt verk eller ren 

anarki uppstår; tolkningen förblir alltid en tolkning av Stockhausens verk, oavsett i 

vilken ordning delarna framförs i och med att denna öppenhet sanktioneras av 

Stockhausen själv. I ett annat exempel beskrivs den italienske kompositören Luciano 

Berios verk Sequence for solo flute där den artist som ska framföra verket förses med 

instruktioner om hur musiksekvensen ska spelas och i vilken intensitet de ska 

framföras; utrymmet för den framförande artistens egen bedömning att välja vilka 

toner som ska dras ut eller förkortas sanktioneras explicit vidare av Berio själv i 

instruktionerna (ibid). 

Öppenheten i andra verk behöver dock inte vara lika uppenbar som i Stockhausens 

eller Berios fall (Eco 1984:49). För att visa hur ett verks öppenhet kan te sig utanför 

Ecos exempel kan jag i ett eget exempel beskriva öppenheten i låten So What av den 

amerikanska jazzkompositören Miles Davis. So What följer en viss ordning när Davis 

själv framför den inspelad på albumet Kind of Blue; man kan således beskriva verket 

som komplett i den mån att det finns en av Davis tänkt struktur och följd som verket 

ska framföras efter (ibid:62–63). Det som händer när en gitarrist framför och tolkar 

So What är att det uppstår ett samarbete mellan gitarristen och Davis, där gitarristen 

tillåts fylla i de gropar som ryms i So What. Vid gitarristens tolkning av So What möts 

gitarristen av en mängd möjligheter där han eller hon bland annat kan välja att fylla i, 

synkopera eller hålla ut vissa toner för att sätta sin egen prägel på verket i fråga. 

Oavsett hur gitarristen väljer att tolka So What är tolkningen en syntes av mötet 

mellan tolkarens omdöme och emotionella resurser (ibid:53) och Miles Davis 

ursprungsverk – först då kan verket i Ecos mening räknas som komplett. Att ett verk 

är komplett innebär däremot inte att ett verk är uttömt, Eco skriver: 

Every performance explains the composition, but does not exhaust it. Every 

performance makes the work an actuality, but is itself only complementary to all 

possible other performances of the work. In short, we can say that every performance 

offers us a complete and satisfying version of the work, but at the same time makes it 

incomplete for us, because it cannot simultaneously give all the other artistic solutions 

which the work may admit. (ibid:58–59) 
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Ett öppet verk kan således ses som ett verk som alltid erbjuder nya sätt att tolka 

verket på förutsatt att det sker inom de ramar som verkets natur erbjuder tolkaren. 

Ett verk behöver inte heller ha någon som framför det teknisk mening – det vill säga 

någon som framför det med ett musikinstrument. Man skulle tillika kunna byta ut 

gitarristen mot någon som inte mer än lyssnar på Davis verk och uppnå samma 

resultat av utbytet mellan mottagare och verk: ”every reception of a work of art”, 

skriver Eco, ”is both an interpretation and a performance of it, because in every 

reception the work takes on a fresh perspective for itself” (ibid:49). 

Verk har inte alltid varit öppna på det här sättet, påstår Eco (1984:57) och menar 

att utvecklingen av verkets öppenhet är ett resultat av att synen på konst löpt och 

fortfarande löper parallellt med vetenskapen. Med andra ord menar Eco att rådande 

vetenskaplig konsensus har en direkt inverkan på hur vi skapar, tolkar och betraktar 

ett konstverk; konsten speglar vetenskapen. Innan den preussiska astronomen 

Nicolaus Copernicus år 1543 i Om himlakropparnas kretslopp deklarerade att solen 

och resten av solsystemet inte kretsar kring jorden rådde en relativt obestridd 

geocentrisk konsensus. Att leva med en geocentrisk världsbild innebar att allting 

hade en självklar ordning, vilket i sin tur avspeglades i konstens alla former och 

uttryck; Eco skriver: 

The closed, single conception in a work by a medieval artist reflected the conception of 

the cosmos as a hierarchy of fixed, preordained orders. The work as a pedagogical 

vehicle, as a monocentric and necessary apparatus (incorporating a rigid internal 

pattern of meter and rhymes) simply reflects the syllogistic system, a logic of necessity, 

a deductive consciousness by way of which reality could be made manifest step by step 

without unforeseen interruptions, moving forward in a single direction, proceeding 

from the first principles of science which were seen as one and the same with the first 

principles of reality. (ibid:57) 

När den geocentriska världssynen raserades och ersattes med Copernicus 

heliocentriska världssyn, det vill säga uppfattningen om att jorden inte är universums 

centrum, inträdde samtidigt konsten i en ny stilepok: Barocken. Eco menar att 

barocken är startskottet för det öppna verkets utveckling; länge hade verkets essens 

utgjort verkets fokaliseringspunkt, men i anslutning till barocken skiftade 

fokaliseringspunkten från essensen (essence) till verkets sken (appearance) (ibid). 

Skiftet var enligt Eco ett uttryck för den subjektiva upplevelsens seger över det 

förgivettagna och bestämda, en direkt konsekvens av den, i mina ord, 
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decentralisering av mänskligheten som var fråntagandet av uppfattningen om att 

människan utgör universums kärna. 

Barockkonsten beskrivs vidare av Eco som dynamisk på så sätt att den 

förvandlas när man upplever den: ” […] Baroque work of art never allows a 

privileged, definitive, frontal view; rather, it induces the spectator to shift his position 

continuously in order to see the work in constantly new aspects, as if it were in a state 

of perpetual transformation” (Eco 1984:52). Barockkonsten är också signifikant för 

att det är först med den som människan som mottagare av ett verk utmanas just som 

mottagare; det barocka verket ber inte – till skillnad från det klassicistiska – om att 

bli avnjutet, det kräver att bli fullbordat och förstått (ibid:52).  

3.1.1 Modelläsaren och den empiriska läsaren 

I introduktionskapitlet ”Introduction: The Role of the Reader” skriver Eco om 

relationen mellan författare, text och läsare. När en författare skriver en text har 

författaren en uppfattning om vem det är som ska läsa texten och det sätt som 

författaren själv har tänkt att texten ska läsas på (Eco 1984:7). Denna fiktiva läsare 

som läser texten som författaren har tänkt att den ska läsas kallar Eco för The Model 

Reader, modelläsaren. I kontrast till modelläsaren finns det Eco kallar för The 

Empiric Reader, den empiriska läsaren (ibid:8). Den empiriska läsaren är den 

verkliga personen som läser och tolkar texten. 

En författare till en text kan forma sin modelläsare på olika sätt. Eco nämner att 

detta främst sker med val av språkbruk, litterär stil och hur texten i sin inledning 

implicit eller explicit deklarerar vem texten är ämnad för; Eco skriver: 

[…] (a text beginning with “According to the last developments of the TeSWeST . . .” 

immediately excludes any reader who does not know the technical jargon of text 

semiotics). Other texts give explicit information about the sort of readers they 

presuppose (for example, children’s books, not only by typographical signals, but also 

by direct appeals; in other cases a specific category of addressee is named: “Friends, 

Romans, Countrymen . . .”). (Eco 1984: 7) 

Förutom att exkludera de läsare som texten inte är ämnad för kan en text – förutsatt 

att den är skriven på ett välgjort sätt – med både språk och innehåll ställa krav på 

modelläsarens bildningsgrad samtidigt som den av författaren förväntade 

bildningsnivån kan bidraga till just uppbyggandet av denna bildning (ibid:8). Med 

andra ord kan en text som är svår i den bemärkelse att den förväntar sig en 

modelläsare som exempelvis är insatt i romantikens litteratur bygga denna insatthet 
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hos den empiriska läsaren; den empiriska läsaren formas följaktligen av den 

förmodade modelläsaren. 

3.1.2 Den öppna och den slutna texten 

Ett skönlitterärt verk kan vara öppet på flera sätt (Eco 1984:54). Författaren Franz 

Kafka åstadkom öppenheten i sina verk genom att använda sig av symboliska teman 

utan att förse läsaren med en nyckel som skulle leda läsaren till att förstå verket som 

Kafka själv hade tänkt att man ska förstå det. Författaren James Joyce åstadkom 

öppenheten i sina verk genom att förse läsaren med en stor mängd åskådarperspektiv 

placerade i ambivalenta universum. Dramatikern Berthold Brecht åstadkom 

öppenheten i sina pjäser genom att inte ge ett definitivt slut eller en lösning på 

pjäserna och på så sätt låta publiken få komma till slutsatsen själva, eller som Eco 

skriver: ”Here the work is ’open’ in the same sense that a debate is ’open’ ” (ibid:55). 

I essän The Myth of Superman undersöker Eco den slutna textens kvalitativa 

egenskaper närmare och utgår i essän från serietidningarna om superhjälten 

Stålmannen. Superhjälten är inget nytt fenomen; litterära figurer med övermänskliga 

egenskaper sträcker sig ända bort till antiken, påstår Eco och nämner Herkules som 

en sådan litterär figur (Eco 1984:107). Myten om Herkules bygger på Herkules 

förbestämda och av omvärlden redan bekanta öde, man vet exempelvis att han 

kommer besegra hydran, och att varje steg Herkules tar innebär att han kommer ett 

steg närmare att slutföra sina tolv stordåd. Historien om Herkules blir det som 

definierar honom som litterär figur. I kontrast till historien om den mytiska litterära 

figuren nämner Eco texter som innehåller coup de théâtre, överraskningsmoment; 

det vill säga texter som drivs av att läsaren inte är medveten om vad som kommer att 

hända med hjälten, något som kom att bli vanligare i samband med romanens 

genomslag. I sådana texter finns det inte utrymme för en litterär figur vars öde redan 

är bestämt (ibid: 108–109). 

I det industriella samhället ”where the man becomes a number in the realm of 

the organization which has usurped his decision-making role” (Eco, 1984:107) 

ställdes krav på en ny sorts paradoxal hjälte: En mytisk hjälte som å ena sidan med 

sina övermänskliga egenskaper fyllde det tomrum av maktlöshet som inträdet i den 

nya tiden lämnat efter sig, och å andra sidan en mänsklig och därmed identifierbar 

romanhjälte utan ett förbestämt öde. Eco skriver: 
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The mythological character of comic strips finds himself in this singular situation: he 

must be an archetype, the totality of certain collective aspirations, and therefore he 

must necessarily become immobilized in an emblematic and fixed nature which renders 

him easily recognizable (this is what happens to Superman) ; but, since he is marketed 

in the sphere of a ‘romantic’ production for a public that consumes ‘romances’, he must 

be subjected to a development which is typical, as we have seen, of novelistic characters. 

(ibid:110) 

Stålmannen lyckas ’överleva’ denna paradox genom att å ena sidan ha övermänskliga 

krafter som nästan gör honom ostoppbar – om man bortser från akilleshälen som är 

den dödliga överkänsligheten för kryptonit – och å andra sidan hans alter ego som 

journalisten Clark Kent där han tillåts vandra bland människorna. Det som 

egentligen i huvudsak räddar Stålmannen från att förgöras av paradoxen är det sätt 

som Stålmannen är berättad på, det vill säga genom episodiska berättelser där varje 

ny episod är en ny berättelse som inte är en direkt konsekvens av den förra; på så sätt 

åldras aldrig Stålmannen och hans universum, tiden tycks inte existera; berättandet 

garanterar att ingenting egentligen händer (ibid:113–114). Berättandet tillåter 

sålunda enbart händelser som inte ger sken av att tiden existerar; därför sätter 

Stålmannen dit bankrånare och andra kriminella som på olika sätt stjäl 

privategendom; Stålmannen måste försvara sitt universums rådande samhällsskick, 

för skulle en förändring ske skulle det även bära med sig beviset på tidens existens. 

Av samma anledning använder Stålmannen inte sina övermänskliga krafter till att 

exempelvis bygga hus åt hemlösa eller liknande större hjältedåd som riskerar utmana 

status quo (ibid:122–124). Stålmannens handlingsutrymme speglar sedan av sig på 

läsarens uppfattning av sitt eget, således befäster Stålmannen även uppfattningen i 

den riktiga världen om att stora förändringar av både jaget och samhället inte är 

möjliga. Eco skriver: “In growing accustomed to the idea of events happening in an 

ever-continuing present, the reader loses track of the fact that they should develop 

according to the dictates of time. Losing consciousness of it, he forgets the problems 

which are at its base” (ibid:116). 

Att ingenting förändras ger enligt Eco även upphov till alternativa Stålmannen-

universum där vad som helst är möjligt (Eco 1984:114–115), något som kan förklaras 

med att en text som är sluten paradoxalt samtidigt är ’öppen’ i den bemärkelse att 

modelläsaren är så pass vag eller ospecificerad att den slutna texten inte förhindrar 

att det sker alla möjliga tolkningar och övertolkningar av den. På samma sätt är en 

öppen text paradoxalt ’sluten’ i den bemärkelse att den har en tydlig modelläsare som 
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förväntas tolka texten på det sätt som texten tillåter (ibid:8–9). Som om det vore en 

överlevnadsinstinkt för att bevara verkets värdighet kollapsar den öppna texten när 

en tolkning sker utanför verkets ramar medan den slutna texten tycks sakna denna 

förmåga; Eco skriver: “It is possible to be stupid enough to read Kafka’s Trial as a 

trivial criminal novel, but at this point the text collapses–it has been burned out, just 

as a ‘joint’ is burned out to produce a private euphoric state” (ibid:9–10). Den öppna 

texten tillåter med andra ord inte andra tolkningar än de som sker inom verkets 

ramar; att som i Ecos exempel se Kafkas Processen som en deckare skulle enbart 

kännas löjligt – känslan av löjlighet är ett resultat av att texten har kollapsat. 

Lägger då Eco någon värdering i om en text är öppen eller sluten? Eco väljer 

ogärna att ordagrant beskriva den öppna och den slutna texten i termer av vad som är 

bra eller dåligt, men genom att ställa den öppna texten – med beskrivningar om att 

den är utvecklande för läsaren och att den har en förmåga att ge upphov till 

tillfredställande tolkningar – i kontrast till det slutna verket som är dess raka 

motsats, tolkar jag det som att Eco tillskriver den öppna texten ett större värde än 

den slutna texten. Med Ecos teori om hur den empiriska läsaren formas av 

modelläsaren går det att se hur öppna texter i relation till läroplanens förväntningar 

på det skönlitterära verkets inverkan på läsaren är mer passande att använda i 

litteraturundervisningen än slutna texter, som med sina obefintliga eller odefinierade 

modelläsare inte förmår att utveckla den empiriska läsaren. Med Ecos Stålmannen-

exempel går det även att se att både textens innehåll och hur texten berättas kan 

påverka hur läsaren uppfattar själv och den värld som han eller hon lever i. Därför 

kan textens innehåll vara ytterligare en aspekt att ha i åtanke som lärare vid valet av 

skönlitteratur. 

3.2 Rosenblatt och transaktionsteorin 
När en romanförfattare närmar sig slutklämmen på ett skönlitterärt verk skulle man 

kunna se fullbordandet av verket som det ögonblick då texten blir ett skönlitterärt 

verk; verket existerar där framför författaren, förslagsvis på ett skrivbord eller på en 

datorskärm, komplett från det första ordet till det sista. Louise M. Rosenblatt skulle 

dock invända och påstå att det skönlitterära verket ännu inte fullbordats, det saknar 

något innan det kan existera i sann bemärkelse: En läsare (Rosenblatt 1995:24). Utan 

läsaren menar Rosenblatt att romanen som författaren i mitt exempel har skrivit 

blott förblir en text – det är enbart när läsare och text förenas och samspelar under 
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läsningen som det skönlitterära verket uppstår. Detta samspel kallar Rosenblatt för 

en transaktion, ett begrepp som står i motsats till det enligt Rosenblatt vedertagna 

begreppet interaktion som utelämnar samspelet i och med att läsaren och texten i 

interaktionsbegreppet ses som två separata aktörer (ibid:26). Det skönlitterära verket 

är således – sett ur Rosenblatts transaktionsteori – något som inte existerar på ett 

materiellt plan som en pappersbok gör; det skönlitterära verket ska förstås som en 

upplevelse bunden till en text: 

The literary work exists in the live circuit set up between reader and text: the reader 

infuses intellectual and emotional meanings into the pattern of verbal symbols, and 

those symbols channel his thoughts and feelings. Out of this complex process emerges a 

more or less organized imaginative experience. When the reader refers to a poem, say 

“Byzantium,” he is designating such an experience in relation to a text. (ibid:24) 

Vidare ska man förstå varje transaktion som unik i sitt slag; varje läsare och varje text 

bär på uppfattningar, erfarenheter, preferenser och så vidare som väver samman 

läsaren och textens olika världar, till och med när i livet läsaren kommer i kontakt 

med texten har en inverkan på hur transaktionen ser ut (ibid:30–31). Att alla 

transaktioner är unika betyder däremot inte att alla människor och texter är unika i 

sig, poängterar Rosenblatt och skriver: ”If each author were completely different from 

every other human being and if each reader were unique in all respects, there could, 

of course, be no communication” (ibid:27–28). Anledningen till att Rosenblatt är så 

säker på att det inte skulle kunna ske någon kommunikation om alla människor var 

helt olika är att det finns allmänmänskliga erfarenheter som människor garanterat 

delar med varandra; Rosenblatt fortsätter: ”There are many experiences that we all 

have in common–birth, growth, love, death. We can communicate because of a 

common core of experience, even though there may be infinite personal variations” 

(ibid:28). En fråga som man då kan ställa i relation till uppsatsens syfte är om det 

betyder att alla texter som på olika sätt hanterar dessa allmänmänskliga upplevelser 

automatiskt är texter som gör transaktionen värdefull? I underkapitlet som följer 

utreds denna fråga närmare. 

3.2.1 Good literature och trashy writings 

Rosenblatt är noga med att skilja på ’good literature’, god litteratur, och litteratur hon 

kallar för ’trashy writings’, skräplitteratur. Rosenblatt skriver följande om eleven som 

söker sig till skräplitteraturen i stället för den goda litteraturen: ”He is cut off from 
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the personal value they might have for him. Instead he turns to the pulp magazines, 

comic books, or lurid drugstore paperbacks. For many students, the only thing 

approaching a personal literary experience is provided by such trashy writings” 

(Rosenblatt 1995:59–60). Innan jag går in mer i detalj på vad som enligt Rosenblatt 

skiljer bra litteratur och skräplitteratur åt ska jag först ge en beskrivning av hur 

hennes syn på läsning ser ut. 

På ett personligt plan är läsningen en givande aktivitet som på många sätt 

erbjuder läsaren möjligheten att utvecklas som människa – i läsningen får läsaren ta 

del av andra erfarenheter än sina egna och i mötet sätta sina egna erfarenheter i 

relation till de som är annorlunda för att sedan skapa nya erfarenheter (Rosenblatt 

1995:25). Mötet med en text kan i bästa fall vara, det Rosenblatt kallar för ”a 

complete and rewarding literary experience” (ibid:101), en upplevelse som gör att 

läsaren börjar reflektera över det som utgör jaget och omvärderar ”his old sense of 

things in the light of the new ways of thinking and feeling offered by the work of art” 

(ibid:101). Nära knutet till mötet med erfarenheter är läsningen som möjlighet att 

identifiera sig med litterära figurer och att leva sig in i den litterära världen genom 

deras ögon (ibid:38). Genom att identifiera sig med olika litterära figurer kan läsaren 

få hjälp att hantera situationer i livet där han eller hon stöter eller redan har stött på 

diverse svårigheter. Skulle en litterär figur vara svår att identifiera sig med förklarar 

Rosenblatt att det egentligen inte har någon negativ inverkan på läsarens möjlighet 

att förstå denne då det – som i fallet med människorna och texterna ovan – finns 

allmänmänskliga egenskaper som alla kan relatera till, Rosenblatt skriver: 

Although we may see some characters as outside ourselves–that is, we may not identify 

with them as completely as we do with more congenial temperaments–we are 

nevertheless able to enter into their behavior and their emotions. Thus it is that the 

youth may identify with the aged, one sex with the other, a reader of a particular limited 

social background with members of a different class or a different period. (ibid:40)  

Läsandet på ett personligt plan ska således förstås som en aktivitet som breddar 

perspektiv och hjälper människor att hantera olika moment i livet. Rosenblatts syn på 

läsning på ett personligt plan skulle förenklat kunna förklaras som en aktivitet som 

gör människan mer mänsklig. 

Den inverkan som läsning av skönlitteratur har på ett personligt plan är direkt 

kopplad till vad läsningen innebär för samhället i stort. Eftersom läsningen gör att vi 

får kunskap om oss själva, andra människor och hur vi interagerar i samhället menar 
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Rosenblatt att en person som inte läser saknar möjligheten att vara delaktig i det 

stora samhällsprojektet (Rosenblatt 1995:184). Demokratin, både i form av 

beslutsprocess och som förmedlare av mänskliga värden, erfordrar att människan är 

fri i den bemärkelse att hon självständigt kan ta beslut både över sitt eget liv och 

samhället tillsammans med andra, och att hon är ”emotionally and intellectually 

aware of the possible alternatives from which to choose” (ibid:184). Läsningen av 

skönlitteratur kan även fungera som ett fönster vilket låter läsaren se en framtid där 

människan på olika sätt lever mer tillfredsställande liv än i dag (ibid:186), Rosenblatt 

skriver: 

Thus the writer often becomes the medium through which the future is forecast. Often 

especially sensitive to the new tendencies at work in the society about him, he 

disseminates images of new goals. These images may kindle in his readers emotional 

drives toward setting up new patterns of conduct and new social structures. As the 

history of literature reminds us, writers have set forth scathing revelations of the life 

about them or have created attractive images of alternative ways of life. (ibid:186) 

Läsningen av skönlitteratur kan på så sätt förstås som en emancipatorisk aktivitet 

som förser läsaren med verktyg för att upprätthålla och samtidigt vidareutveckla 

samhället och demokratin. Vad är det då enligt Rosenblatt som skiljer bra litteratur 

från skräplitteratur? 

Bra litteratur är enligt Rosenblatt den litteratur som på olika sätt lyckas 

åstadkomma de saker som nämns ovan; den övar läsaren i att se livet ur andras 

perspektiv, den förser läsaren med kunskap om vad det innebär att vara människa 

och hur man kan hantera motgångar, den ger oss möjligheten att reflektera över och 

se bortom i dag förgivettagna sociala mönster samtidigt som den öppnar upp för 

förändringen av dessa. 

När Rosenblatt beskriver skillnaden mellan god litteratur och skräplitteratur tar 

hon litteraturen som verklighetsflykt som exempel och påstår att viljan att fly från 

vardagens alla måsten och begränsningar är ”deeply rooted in our society” 

(Rosenblatt 1995:200). Det monotona och otillfredsställande livets ständigt 

påminnande skrammel drunknar i flyktlitteraturens brus som låter läsaren – i alla 

fall för stunden – drömma sig bort från verkligheten. Den skadliga flyktlitteraturen, 

som liknas vid en drog, beskriver oftast verkligheten på ett okomplicerat sätt som 

förser läsaren med orättvisa förväntningar på livet. Hinder i den skadliga 

flyktlitteraturen övervinns utan någon egentlig ansträngning från de litterära 
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figurerna som alltjämt saknar lager och djup (ibid:201). Till grund för intrigen i dessa 

texter är oftast det som från början får oss att vilja fly; Rosenblatt skriver: “And the 

crudest elements in our society–the ruthless competition, the emphasis on wealth, 

the respect of the winner no matter what his methods–often provide the framework 

of the story” (ibid:201). Rosenblatt nämner även ett för henne nytt fenomen som hon 

har lagt märke till i flyktlitteraturen: Grova våldsskildringar, sex och sadism 

(ibid:202). Hon är snabb med att poängtera att den för henne samtida existentiella 

skönlitteraturen, som hon beskriver som seriös, med liknade skildringar bör ses som 

ett sätt för författaren att uttrycka sig på och bör således inte likställas med den 

flyktlitteratur som tycks skildra sådant enbart för läsarens nöjes skull. När en läsare 

flyr verkligheten med den litteratur som Rosenblatt anser vara bra menar hon att den 

förmedlar en mer rättvis och tillfredställande syn på verkligheten som efter läsningen 

gör att läsaren kan hantera sin verklighet på ett bättre sätt (ibid). 

God litteratur finns det gott om, det svåra är att göra den mer lockande än 

skräplitteraturen (Rosenblatt 1995:208). En anledning till att skräplitteraturen är 

mer lockande än den goda litteraturen är de omständigheter som omger läsningen; 

de gånger man kommer i kontakt med god litteratur, oftast så kallade litterära 

klassiker, är oftast i skolsituationer där man förväntas tolka och uppleva litteraturen 

på ett visst sätt som passar det man tror att läraren förväntar av en. Dessa 

förväntningar finns inte när man läser skräplitteratur (ibid:59–60). En annan 

anledning till att skräplitteraturen möjligen lockar mer än den goda litteraturen är att 

den goda litteraturen även ställer krav på läsaren. Rosenblatt skriver: “The reader, 

too, is creative. The text may produce that moment of balanced perception, a 

complete aesthetic experience. But it will not be the result of passivity on the reader’s 

part” (ibid:34). Som verklighetsflykt från till exempel en vardag präglad av stress 

lockar möjligtvis inte den skönlitteratur som kräver att läsaren är aktiv genom 

läsningen.  

3.3 Horkheimer & Adorno och kulturindustrin 
I inledningen till detta arbete beskrev jag utifrån mina egna upplevelser från VFU och 

egen skolgång att det ofta är populär skönlitteratur som väljs av elever när de själva 

får välja vad de ska läsa i litteraturundervisningen. I dag är det inte ovanligt att 

skönlitteratur filmatiseras, speciellt den skönlitteratur som riktar sig till ungdomar, 

och marknadsföringen av dessa filmatiseringar tar sig uttryck i allt från Tv-reklam till 
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försäljningen av blyertspennor utsmyckade med filmmotiv. Hur kommer det sig då 

att verk blir marknadsförda i denna utsträckning och vem avgör vad som är populärt? 

”Kulturen av i dag stöper allt i samma form. Film, radio, veckopress utgör ett 

system” skriver Max Horkheimer och Theodore W. Adorno (1996:137) och menar att 

kulturen i det kapitalistiska samhället likt varuindustrin massproducerar sina varor 

på löpande band; denna industri kallar Horkheimer och Adorno för kulturindustrin. 

Kulturindustrins enda mål är, som alla andra industrier i det kapitalistiska samhället 

– i enlighet med liberal ideologi – att maximera sin vinst (ibid:138). Förvisso skrev 

Horkheimer och Adorno Upplysningens dialektik för snart 80 år sedan och mycket 

har hänt sedan dess. Den för Horkheimer och Adorno samtida jazzmusik som de 

nedlåtande beskriver som ’programmerad improvisation’ (ibid:172) skulle nog i dag 

ses som mer ’levande’ vid jämförelse med vår nutida populärmusik. Nya former av 

kultur och nya marknader för kulturen har dykt upp sedan dess – i dag finns 

exempelvis internet, datorspel, streamingtjänster, individanpassad reklam och så 

vidare som författarna inte hann se innan de båda gick bort i början av 70-talet. 

Lönearbetet och produktionsförhållandena kvarstår dock tämligen oförändrade 

sedan författarnas tid. Därför går det att använda författarnas teori om 

kulturindustrin i dag för att få en förståelse för hur kulturen kan manifestera sig och 

utvecklas i ett marknadsekonomiskt system. För att förstå kulturindustrins inverkan 

på kulturen bör man först känna till bakgrunden till dess existens. I kapitlet som 

följer beskriver jag författarnas syn på upplysningen. 

3.3.1 Upplysningen som myt 

Horkheimer och Adorno tar sin utgångspunkt i upplysningstiden; människan skulle 

med rationaliteten och den positivistiska vetenskapens hjälp avmystifiera världsalltet 

för att i upplysningens kulmination segra över myten och därmed göra sig själva till 

sina egna herrar (Horkheimer & Adorno 1996:19). Horkheimer och Adorno förklarar 

myten som ”en projektion av subjektiva förnimmelser på naturen” (ibid:22), sålunda 

ska man förstå att till exempel tron på gudar och tomtar och troll är ett sätt för 

människan att göra naturen begriplig och på så sätt är ett uttryck för ett försök att 

behärska den; därigenom var upplysningen dömd till att bli det den utgett sig för att 

bekämpa. Horkheimer och Adorno skriver: ”Men de myter som upplysningen krossar 

har den själv tidigare skapat. I den vetenskapliga beräkningen av skeendet 

ogiltigförklaras den räkenskap över skeendet som tanken avlagt i myterna. Myten vill 
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redogöra, benämna, ange ett nytt ursprung, men därmed också skildra, fixera, 

förklara” (ibid:23). Anledningen till att människan i historien har fortsatt försöka att 

förstå och förklara naturen är att människan alltid har betraktat naturen som något 

okänt och främmande, som med sin ’reella övermakt’ över människan likaså evigt har 

skrämt henne. I den grekiska mytologin avgudade man denna urkraft, man kallade 

den för mana. I manan spårar Horkheimer och Adorno fröet till konstverket, de 

skriver: ”När ett träd inte längre omtalas som bara träd, utan som vittnesbörd om 

något annat, som en boning för mana, kommer språket att uttrycka en motsägelse, 

nämligen att något på samma gång är sig självt och något annat, identiskt och icke-

identiskt” (ibid:31). Att något i konsten kan bli något annat samtidigt som det är sig 

självt ska man förstå som konstens transcenderande egenskap; denna motsägelse i 

konsten förser människan med en inblick i det som kan vara i det som i dag är, eller 

som Horkheimer och Adorno formulerar det: 

Det ligger i konstverkets väsen, i den estetiska illusionen, att vara vad det nya och 

skrämmande blev i den primitiva människans trolleri: en uppenbarelse av det hela i det 

partikulära. I konstverket upprepas fortfarande den dubblering som kom tinget att 

framstå som något besjälat, som en yttring av mana. (ibid:34) 

I sitt försök att avmystifiera det okända kom upplysningen och den positivistiska 

vetenskapen att sära på människan och naturen och se på dem som två separata ting. 

Här väljer Horkheimer och Adorno att sätta upplysningens vetenskap i kontrast till 

mytologins magi, där människan i mytens magi försökte förstå och hantera denna 

skrämmande natur genom mimesis, det vill säga, genom att efterlikna den (ibid:26). 

Den magiska världsbilden tillät konsten att vara autentisk, vilket betecknar konstens 

förmåga att vara något mer än det som i konsten avbildas. I och med att naturen i 

upplysningen övergick från att som i magin förstås genom mimesis till att bli ett 

objekt utanför människan för den positivistiska vetenskapen att göra begriplig, 

förlorade konsten i större utsträckning sin autenticitet (ibid:33). Att Horkheimer och 

Adorno tillskriver den autentiska konsten till den magiska världsbilden betyder inte 

att de vill återgå till en sådan världsbild, de skriver: ”Magi är lögn och bedrägeri, men 

den ljuger ännu inte bort den rena maktutövningen genom att i gestalt av ren sanning 

framställa sig som grundvalen för den värld den har lagt under sig” (ibid:25). Sålunda 

ska man förstå att upplysningens brott gentemot kulturen var att göra anspråk på en 

sann beskrivning av världsalltet, och att det är ett sådant anspråk som berövar 
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konsten dess autenticitet; i den rationelles ögon kan ett träd inte vara något annat än 

ett träd, en målning inte vara mer än en avbildning av ett objekt och så vidare. 

3.3.2 Kulturindustrins massproducerade kultur 

Hur leder då upplysningen fram till kulturindustrin? 

Med upplysningen kom vetenskapen och rationaliteten i den växande 

industrialiseringen att tjäna kapitalägarens intressen. Horkheimer och Adorno 

skriver: 

Det vetande som är makt känner inga gränser, vare sig i sitt sätt att förslava levande 

varelser eller i sin tjänstvillighet mot världens store. Liksom det skall komma att 

uppfylla den borgerliga ekonomins önskemål i fabriken och på slagfältet, så ställer det 

sig utan anseende till härkomst till alla företagares förfogande. […] Teknik är detta 

vetandes väsen. Det är inte inriktat på begrepp och bilder, inte på insiktens lycka, utan 

på metod, utnyttjande av andras arbete, kapital. (Horkheimer & Adorno 1996:20) 

Utvecklingen av de tekniska medierna som televisionen och radion, och 

kultursektorns närmande till kapitalet möjliggjorde för massproduktionen av 

konstverket som en vara att säljas på marknaden (ibid:139–141). 

Den massproducerade kulturen känns igen på sin standardiserade form som gör 

att varje konstyttring följer de scheman vars utformning, genom kartläggning av 

konsumenterna, är avsedd att nå en så bred publik som möjligt (Horkheimer & 

Adorno 1996:138). Schematiseringen innebär i sin tur att verken blir imitationer av 

varandra där ”[d]etaljerna blir utbytbara” (ibid:142); i den romantiska komedin 

känner man exempelvis igen den ensamstående medelålders fadern som förälskar sig 

i den unga och till synes oåtkomliga kvinnan och den jakt på hennes uppmärksamhet 

som följer, och i poplåten vet man när refrängen och ’breaket’ kommer – helt enkelt 

för att man har sett och hört det förut. Konsumenterna har lärt sig att känna igen och 

uppskatta konstyttringar som följer dessa scheman och reklamen ser dessutom till att 

dessa är de enda som syns (ibid:150, 180) – därför kommer alla konstyttringar som 

följer dessa scheman bli omtyckta och populära, då schemat blir synonymt med den 

goda smaken. Det konsumenterna dock inte är medvetna om är att det sker på 

bekostnad av deras lycka. Horkheimer och Adorno skriver: 

Den kapitalistiska produktionen håller dem i ett så stadigt grepp om både kropp och själ 

att de motståndslöst sväljer vad som erbjuds dem. […] Orubbligt håller de fast vid den 

ideologi med vilken man håller dem i slaveri. […] Industrin fogar sig efter det votum 

den själv frambesvurit. (ibid:150–151) 
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Man ska förstå att det inte går att klandra konsumenterna för att vilja bli serverade 

sådan massproducerad kultur; den erbjuder en flykt från lönearbetets robotliknande 

tillvaro och låter konsumenten vila inför det kommande arbetspasset. Den 

massproducerade kulturen är därför utformad efter premissen att inte väcka 

ansträngning hos den som konsumerar: den spelar musik i högt tempo när vi ska 

förstå att vi ska tycka att en scen i en film ska vara spännande, den spelar upp 

skrattljud när vi ska tycka att ett skämt i en situationskomedi ska vara roligt och så 

vidare; varje tänkt reaktion är noga planerad för att underlätta konsumtionen 

(ibid:154). Skrattet som underhållningen orsakar konsumenterna förlikar dem med 

den våldsutövning som berövandet av deras lycka är. Horkheimer och Adorno 

skriver: 

Kalle Anka i de tecknade filmerna liksom de olyckliga i verkligheten får ta sitt stryk för 

att åskådarna ska vänja sig vid att ta sitt eget. [---] Vad man skrattar åt är att det inte 

finns något att skratta åt. […] Skrattet blir ett instrument för sveket mot lyckan. 

(ibid:156–158) 

Alla försök till att göra något annorlunda bryter mot kulturindustrins logik, det som 

inte kan sälja bra är för riskabelt att satsa på (ibid:151). Därför blir kulturindustrins 

stil en slags icke-stil, det finns inget i stilen som bryter mot den; ett motstånd som 

utmärker alla stilar innan kulturindustrins: ”De stora konstnärerna var aldrig de som 

mest harmoniskt och fullkomligt förkroppsligade stilen, utan de som gav stilen i sitt 

verk en karaktär av trots mot lidandets kaotiska uttryck, en negativ sanning” 

(ibid:147). 

Med den beskrivning som Horkheimer och Adorno ger av hur kulturen kan 

manifestera sig och utvecklas i det marknadsekonomiska systemet går det att förstå 

att marknadskrafterna är något man bör ha i åtanke vid valet av skönlitteratur i 

litteraturundervisningen. Det innebär till exempel att vara medveten om att antalet 

sålda böcker inte fungerar som ett självklart mått för författarens genialitet eller 

skönlitterär kvalitet. Med Horkheimer och Adornos beskrivning av den autentiska 

konsten kan man även förstå att det skönlitterära verket nödvändigtvis inte behöver 

underhålla för att förse läsaren med en betydelsefull förnimmelse om vad det innebär 

att vara människa. Den skönlitteratur som bör väljas för att uppnå läroplanens mål 

torde därför väljas med försiktighet och omtanke för att göra det möjligt för eleverna 

att uppleva skönlitteratur som får dem att känna att livet innan läsningen efter 
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läsningen upplevs vara passé; det vill säga ett möte med ett skönlitterärt verk som får 

läsaren att uppleva sig själv och sin omvärld på ett rikare sätt än innan. 

3.4 Jämförelse mellan texternas syn på det 

skönlitterära verket 
Som nämnts ovan börjar det skönlitterära verket enligt Rosenblatt existera först när 

det blir läst. Meningen som skapas i transaktionen mellan text och läsare kan förstås 

som det som utgör Rosenblatts definition av det skönlitterära verket. Är inte Eco inne 

på samma sak? Förvisso skulle Eco inte hålla med Rosenblatt om att det skönlitterära 

verket nödvändigtvis behöver komma i kontakt med någon tolkare eller läsare för att 

räknas som ett sådant. Däremot skulle Ecos teori om det öppna verket, det vill säga 

verket som kräver en tolkning för att bli något mer än en färdigskriven text, stämma 

överens med Rosenblatts meningsbaserade verksdefinition. Att verket kan bli något 

mer och vara meningsskapande stämmer även överens med Horkheimer och 

Adornos definition av det autentiska konstverket. Om det går att se likheter mellan 

författarnas syn på det skönlitterära verket, hur ser det då ut vad gäller deras syn på 

vilken inverkan skönlitteraturen har på människan och samhället? 

Rosenblatts goda litteratur förmår att förse läsaren med de insikter som behövs 

för att hantera sin verklighet. På liknande sätt menar Horkheimer och Adorno att den 

autentiska konsten kan ha en transcenderande effekt som förser mottagaren med en 

vision om att en verklighet som är bättre än mottagarens är möjlig. Rosenblatt och 

Horkheimer och Adorno är således överens om att det skönlitterära verket möjliggör 

för uppkomsten av en ny sanning för läsaren. Med sanning menar jag en uppfattning 

om alltings varande, och att ett skönlitterärt verk kan förmå att rubba den sanning 

som läsaren har som sig själv, människan, samhället och så vidare. Även om Eco inte 

skriver om det öppna verket som sanningskapande eller vägledande går det att se en 

sådan tendens i det öppna verkets beskrivning. I och med att det öppna verket 

eftersträvar att bli fullbordat av den som tolkar det ställer det öppna verket på så sätt 

också krav på den som tolkar. Tolkningen av ett öppet verk skulle kunna ses som en 

slags sökande efter mening som kan mynna ut i något världsomvälvande för läsaren 

som delvis sanktioneras inom de ramar som författaren eller skaparen själv försett 

verket med. När en läsare kommer i kontakt med exempelvis ett av Kafkas 

skönlitterära verk kommer läsaren söka sanning och mening genom att i Kafkas verk 
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relatera till sin verklighet och sina erfarenheter. Således är Eco inte helt olik 

Rosenblatt och Horkheimer och Adorno när det gäller vilken inverkan det 

skönlitterära verket har på människan och samhället. Sammanför man de olika 

teorierna om vad som utgör ett verk skulle man kunna tolka det som att samtliga 

författare har en gemensam uppfattning om verkets centrala förmåga: Förmågan att 

på ett sätt blottlägga den mänskliga kärnan och exponera henne för intryck som på 

olika sätt berör, ställer krav på självprövning och som ibland förändrar hennes sätt 

att betrakta sig själv och världen på. 

Samtidigt finns det enligt samtliga författare de verk som inte besitter denna 

förmåga. Eco beskriver det slutna verket som ett verk som inte kräver någon egentlig 

tolkning, något som antingen grundar sig i verkets inneboende färdiga tolkning eller 

avsaknaden av ramar för en intellektuellt tillfredsställande tolkning. Eco uttrycker 

här ett slags egenskap hos det slutna verket som gör det lättsmält och vagt. 

Lättsmältheten är även anledningen till att skräplitteraturen enligt Rosenblatt kan 

vara inbjudande för den läsare som inte önskar att anstränga sig. Skräplitteraturen 

och den slutna texten liknar på så sätt även Horkheimer och Adornos beskrivning av 

den massproducerade kulturen som ej mödosam förströelse. 

Rosenblatts beskrivning av skräplitteraturens oförmåga att förse människan med 

verktyg som hjälper henne att på ett konstruktivt sätt handskas med sin verklighet 

har även gemensamma drag med Horkheimer och Adornos syn på den 

massproducerade kulturens förmåga att befästa människan i det samhälle som på 

olika sätt förtrycker henne. Skräplitteraturen och den massproducerade kulturen 

stämmer också bra överens med Ecos beskrivning av det slutna verket, som i 

exemplet med Stålmannen där verket genom att inte tillåta att något förändras 

speglar av sig i hur läsaren ser på sin verklighet. 

Utifrån författarnas texter går det sålunda att tolka det som att skönlitterär 

kvalitet kan värderas efter vilken inverkan den har på människan sett till personlig 

såväl som samhällelig utveckling. 

4 Resultat med avslutande diskussion 
Samtliga författare är på olika sätt eniga om att det skönlitterära verket kan besitta 

kvaliteter som har en positiv inverkan på människan och samhället. Med positiv 

inverkan menar jag att sådan skönlitteratur kan utmana, bidra till bildning och 
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utvecklingen av medmänskliga kvaliteter hos läsaren. Eco kallar sådan skönlitteratur 

för öppna verk, eller rättare sagt öppna texter när det rör sig om text. Rosenblatt 

kallar det för god litteratur och Horkheimer och Adorno kallar det för autentisk 

konst. Samtliga är även överens om att det finns skönlitterära verk som inte besitter 

sådana kvaliteter. Eco kallar sådana verk för slutna verk, eller slutna texter. 

Rosenblatt benämner det som skräplitteratur och Horkheimer och Adorno kallar det 

för massproducerad kultur. 

Med författarnas överensstämmande teorier i åtanke anser jag att det går att dra 

en slutsats om vilken inverkan skönlitteraturen har på människan och samhället. 

Slutsatsen innebär att jag skulle vilja göra en distinktion mellan ett slags utvecklande 

skönlitteratur och en skönlitteratur som på olika sätt inte förmår att ha en positiv 

inverkan på människan och samhället. Sådan skönlitteratur skulle jag möjligtvis vilja 

benämna som statisk. Anledningen till att jag vill göra en distinktion mellan 

utvecklande och statisk skönlitteratur är för att kunna diskutera skönlitteraturen 

utifrån dess inverkan på människan och samhället. Därför avstår jag från att 

diskutera skönlitteraturen i termer av bra kontra dålig eller fin kontra ful för att 

undvika att få distinktionen att handla om personlig smak. Inte heller gör 

distinktionen anspråk på det skönlitterära verkets underhållningsvärde. Ett 

utvecklande verk skulle exempelvis kunna ha ett lågt underhållningsvärde, ett statiskt 

verk ett högt underhållningsvärde och vice versa. Därför behöver ett utvecklande 

skönlitterärt verk inte nödvändigtvis vara ett verk som läsaren tycker om. 

Genom att diskutera skönlitteraturen i termer av utvecklande eller statisk anser 

jag att man möjliggör för en diskussion om skönlittereraturens roll i skolan sett till 

läroplanens demokrati- och kunskapsuppdrag – något som en diskussion om 

skönlitteraturen i termer av bra eller dålig inte skulle förmått att göra med samma 

precision. Med distinktionen närmar jag mig även svaret på forskningsfrågan om 

författarna till de texter jag har valt att tolka kan belysa frågan om vilken 

skönlitteratur man bör läsa i svenskundervisningen för att uppfylla läroplanens mål. 

Sett till läroplanens demokrati- och kunskapsuppdrag och de förväntningar 

läroplanen uttrycker om skönlitteraturens egenskaper tolkar jag det som att 

läroplanen efterfrågar skönlitteratur som innehar de kvaliteter som den utvecklande 

skönlitteraturen besitter. Det framgår främst i ett tidigare i denna uppsats valt citat 

ur läroplanen där det står följande: 
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Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar förmåga att använda 

skönlitteratur och andra typer av texter samt film och andra medier som källa till 

självinsikt och förståelse av andra människors erfarenheter, livsvillkor, tankar och 

föreställningsvärldar. Den ska utmana eleverna till nya tankesätt och öppna för nya 

perspektiv. (Skolverket 2011:160) 

Om skönlitteraturen ska bidra till uppbyggandet av medmänskliga kvaliteter och 

verka i bildningssyfte går det inte att relativisera all skönlitteratur som lika lämplig 

att uppfylla de ändamål som läsningen av skönlitteratur tillskrivs att åstadkomma i 

läroplanen. Svaret på forskningsfrågan om huruvida det finns något i läroplanen som 

styr vilken skönlitteratur som ska läsas är sålunda att det finns specifika krav på vilka 

kvaliteter ett skönlitterärt verk ska besitta. Utifrån det kan man dra slutsatsen att all 

skönlitteratur därför inte passar att använda i litteraturundervisningen. Vad innebär 

det då för litteraturundervisningen? 

Eftersom läsningen av ett skönlitterärt verk i sig inte garanterar att uppfylla 

läroplanens mål övergår frågan om vad eleverna läser till att bli viktigare än frågan 

om eleverna läser. Skiftet från frågan om till frågan vad innebär fortsättningsvis en 

del utmaningar för den undervisande läraren i svenskämnet. I en tid där vi förväntas 

att njuta av varje upplevelse, och där byxfickans tyg oftast är det som separerar oss 

från omedelbar skärmbaserad underhållning, blir det möjligtvis en utmaning för 

läraren att omvärdera läsningen som en aktivitet som inte behöver vara 

underhållande för att vara meningsfull. Ett skönlitterärt verk som får läsaren att 

reflektera över sin egen plats i världen kan exempelvis skildra svåra teman som död 

och lidande eller vara skriven på ett sätt som utmanar läsaren på ett sätt som inte 

upplevs som underhållande. 

En ytterligare utmaning är hur man som lärare avgör vilken skönlitteratur som 

besitter utvecklande kvaliteter och var gränsen går mellan ett utvecklande och ett 

statiskt skönlitterärt verk. Möjligtvis skulle en debatt om en utvecklande kanon i den 

svenska skolan vara välkommen – en kanon som, i stället för att värna ett slags 

svensk kulturarv, inriktade sig på skönlitteratur från hela världen som har något 

viktigt att säga till oss i dag. En sådan kanon som förslagsvis skulle kunna vara 

framtagen av en blandning av litteraturvetare och filosofer skulle i min mening vara 

att föredra framför en av marknaden blint framtagen kanon som utgörs av de mest 

säljande och bäst marknadsförda skönlitterära verken. Sedan är frågan om lärarens 

val av skönlitteratur ska begränsas till de böcker som ryms i kanonen eller om 
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kanonen ska användas i vägledande syfte. Det tål att diskuteras och undersökas, 

möjligen i vidare forskning inom ämnet. 

Mina slutsatser stämmer till en viss del överens med det Årheim i Läsa bör man-

?  kommer fram till i sin studie: Att läraren på något sätt behöver vara medveten om 

varför man väljer den skönlitteratur som ska läsas i litteraturundervisningen för att 

läsningen ska kunna uppfylla de mål som står i läroplanen, och att skönlitteraturen 

kan besitta kvaliteter som förser eleven med viktiga insikter om livet. Det som skiljer 

våra studier åt är att Årheim ser den individcentraliserade litteraturdidaktiken som 

anledningen till att elever riskerar att gå miste om dessa insikter emedan jag skulle 

vilja påstå att anledningen främst grundar sig i valet av skönlitteratur. Anledningen 

till skillnaden kan vara att vi har haft olika utgångspunkter, där Årheim har haft sin 

utgångspunkt i litteraturdidaktiken och där jag har haft min utgångspunkt i det 

skönlitterära verkets egenskaper. 

Till sist skulle jag vilja poängtera att jag möjligen hade kommit fram till andra 

slutsatser om jag hade valt att tolka andra texter än de som valts för denna uppsats. 

Eftersom ämnet som denna uppsats har haft för avsikt att undersöka har studerats på 

ett teoretiskt plan kan mina slutsatser skilja sig från de slutsatser en empirisk studie 

inom samma ämne hade kommit fram till. Förslag på vidare forskning inom ämnet 

skulle sålunda kunna vara en empirisk studie som undersöker om det går att se om 

skönlitteratur som kan räknas som utvecklande gör att elever uppfyller läroplanens 

mål i större utsträckning än elever som har fått läsa statisk skönlitteratur. 
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