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1. Inledning 
1.1 Bakgrund 

Under 2014 lanserades Litteraturskolan på Litteraturbankens webbplats– en plattform skapad för           

lärare och elever i alla årskurser som erbjuder material och metoder för hur man kan jobba med                 

äldre texter och i fokus står författaren Selma Lagerlöfs verk. Den litterära kanon i skolan bör                1

enligt Magnus Persson, professor i litteraturvetenskap med didaktisk inriktning, delvis utgöras av            

äldre texter som har något relevant att förmedla till dagens ungdomar och samtidigt kan komma               

med värdefulla historiska perspektiv. Dessa är kriterier som allmänheten verkar mena att Selma             2

Lagerlöfs texter lever upp till och på introduktionssidan för Litteraturskolan skrivs det att ”Selma              

Lagerlöfs författarskap kan introduceras redan i skolans tidiga år. Hennes berättelser passar att             

läsa högt och hon gestaltar inlevelsefullt mänskliga känslor, allmänmänskliga och moraliska           

problem.” Samtidigt har tidigare receptionsforskning visat på att elever i hög utsträckning läser             3

fiktiva texter som om de vore dokumentära. Därför väcks frågan kring hur ungas dokumentära              4

läsning påverkar förståelsen av Lagerlöfs texter som till så pass hög grad är uppbyggda på               

symbolik och sagolika inslag som präglar texten till att uppfattas som motsatsen till den              

dokumentära genren. 

Litteraturbanken presenterar litteraturreceptionsforskaren Örjan Torells resultat gällande       

gymnasieelevers litterära kompetens som visar på att eleverna kan blockeras av sin personliga             

relation till texten och har svårt att tolka det litterära i texten som exempelvis symbolik, teman                

etc.. (I samma stycke påpekas även att dessa elever gått gymnasiet innan läroplansreformen 2011              

och att den nya läroplanen uppmanar i högre grad till litterära iakttagelser. )  5

Under 1990-talet uppmärksammade litteraturvetaren Ulf Boëthius omvärlden på bristen         

av receptionsforskning kring ungas läsning och önskade fler empiriska studier om ämnet och             

1 Litteraturbanken, ”Litteraturskolan”, https://litteraturbanken.se/skola (2018-12-19). 
2 Litteraturbanken, ”Litteraturskolan”, https://litteraturbanken.se/skola/DidaktikOchMetodik.html 
(2018-12-20). 
3 Litteraturbanken (2018-12-19). 
4 Olle Nordberg, ”Stämmer den etablerade bilden av gymnasisters fiktionsläsande? Empiriska perpektiv 
på läsarattityder och litterär kompetens hos 18-åringar”, i Någonstädes mellan sol och söder, mellan nord 
och natt: interdisciplinära studier tillägnade professor Torsten Pettersson, Jenny Björklund et al. (red.), 
Stockholm: Gidlunds förlag 2015, s. 237. 
5 Litteraturbanken (2018-12-20). 
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även fler textanalyser. Den typ av forskning som Boëthius efterfrågat är än idag föråldrad och               

berör främst ungas fritidsläsning. Detta noterar även litteraturvetaren Helen Schmidl i sin            

doktorsavhandling Från vildmark till grön ängel: receptionsanalyser av läsning i åttonde klass.            6

Den här uppsatsen kommer därför dels att bidra med en ny textanalys av En herrgårdssägen och                

dels med en diskussion kring högstadieelevers möjliga reception av denna Lagerlöftext i dialog             

med tidigare forskning om ungdomars reception av litterära texter. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar  
Syftet med uppsatsen är att undersöka de didaktiska utmaningarna med en komplex litterär text              

genom att jämföra tidigare empirisk forskning av högstadieelevers läsning med en egen läsning             

av Selma Lagerlöfs En herrgårdssägen. Undersökningen utgår från frågeställningarna: vilka          

svårigheter och utmaningar kan en högstadieelev tänkas stöta på i läsningen av En             

herrgårdssägen? Vilka krav ställer bokens komplexa samband mellan fantasi och realism på            

elevens litterära kompetens?  

Då min läsning inte motsvarar en tonårings läsning fungerar den som ett metodiskt             

underlag, snarare än resultat, för att få möjligheten att jämföra, kontrastera och synliggöra             

högstadieelevers litterära tolkningar och kompetens. 

 

1.3 Tidigare forskning 

1.3.1 Tre receptionsteorier 

Receptionsteoretikers främsta intresse har varit att undersöka hur läsare tolkar och samverkar            

med text. I detta avsnitt presenteras tre olika receptionsteoretiker: Kathleen McCormick vars            

teorier kännetecknas av begreppen matchning och allmänna respektive litterära repertoarer,          

Joseph A. Appleyard som forskat kring litteraturreception ur ett utvecklingspsykologiskt          

perspektiv samt Judith A. Langer vars teorier bygger på skapandet av inre föreställningsvärldar. 

6 Helen Schmidl, Från vildmark till grön ängel: receptionsanalyser av läsning i åttonde klass, (diss. 
Stockholm 2008), http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:171585/FULLTEXT01.pdf (2018-12-18), s. 
16. 
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Kathleen McCormicks forskning har kommit till genom kontakt med elever och lärare            

och innehar därav ett litteraturdidaktiskt perspektiv. Hennes fokus ligger på läsprocessen som en             

social konstruktion där både läsare och text ingår i ett större socialt sammanhang som ligger till                

grund för den litterära normen, vilken allt och alla är en del av och har att förhålla sig till. Denna                    

litterära ideologi, som McCormick benämner den, innebär att både läsare och text har ett bagage               

av litterära och allmänna repertoarer där den skönlitterära textens litterära repertoar visas            

genom dess språk, form, karaktärer och handling. Läsarens motsvarande repertoar utgörs av hens             

tidigare erfarenheter av läsning och kunskap om normer. Textens allmänna repertoar utgörs av             

kulturellt betingade värderingar och perspektiv som kommer till uttryck medan läsarens           

allmänna repertoar formas av hens kulturella bakgrund och kunskaper och förväntningar om            

samhället och livet. I läsningen förs dessa totalt fyra olika repertoarer samman och det uppstår               7

antingen en matchning eller en krock mellan läsare och text, vilket vill ge olika utgångar för                

läsningen. En alltför stor krock kan leda till frustration eller förvirring hos läsaren då dess               

förväntningar av texten ej uppfylls. 

Även Joseph A. Appleyard intar ett socialt perspektiv när han analyserar läsarens            

reception. Däremot är han till större del fokuserat på ett utvecklingspsykologiskt perspektiv och             

hans forskning jämför därför inte elever som går i samma klass och är ungefärligt jämngamla               

utan följer istället läsaren och de receptoriska stadier hen går igenom från barnsben till vuxen               

läsare. Läsningen menar han följer med människans åldrande och utveckling men denna            

utveckling kan i sig skyndas på eller sinkas av sociala faktorer som exempelvis utbildning.              8

Appleyard har upptäckt fem stadier en läsare genomgår under sin uppväxt. Som litet barn              

fungerar man som en lekdeltagare till berättelser med konkreta och familjära händelseförlopp            

och karaktärer. Mellan åldrarna sex till tolv år identifierar man sig istället med hjälten eller               9

hjältinnan och läser gärna böcker där huvudpersonen bidrar till att hjälpa till. Efter             10

tolvårsåldern övergår barnen generellt till att bli tänkare och tonåringar vill ofta läsa om              

realistiska skildringar med runda och dynamiska karaktärer (ej endast det goda som möter det              

7 Schmidl 2008, s. 56–57. 
8 Joseph A. Appleyard, Becoming a reader: the experience of fiction from childhood to adulthood, 
Cambridge: Cambridge University Press 1994, s. 121. 
9 Appleyard 1994, s. 21. 
10 Appleyard 1994, s. 59. 
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onda) som de antingen själva kan identifiera sig med och utforska sina känslor genom eller få                

möjlighet att tänka på omvärlden och kulturella fenomen genom. Som ung vuxen och             11

studerande av litteratur utvecklas man troligen till tolkaren och får förmågan att se de många               

olika delarna och aspekterna av en text; texten som en skapelse och de problematiseringar den               

lyfter och kan på ett medvetet plan analysera och diskutera dessa. Generellt som vuxen samlas               12

ens tidigare faser man gått igenom under barndomen och man blir en pragmatisk läsare som               

genom sina tidigare erfarenheter kan välja och sålla bland litteratur utifrån sina egna behov.  13

Judith A. Langer är liksom McCormick didaktiker och baserar sin forskning på            

iakttagelser av skolelever och lärare. Langers teorier bygger på läsarens kognitiva förmåga att             

konstruera inre föreställningsvärldar under läsningens gång. Det vill säga förmågan att           14

föreställa sig det fiktionella. I samstämmighet med McCormick menar Langer att läsaren ständigt             

rör sig mellan texten och tidigare livserfarenhet och erfarenheter av litterära normer och det är               

denna rörelseförmåga som Langer beskrivit genom fyra olika faser. I den första fasen förflyttar              

sig läsaren mellan att vara utanför och kliva in i en föreställningsvärld och får på så vis sin första                   

ytliga kontakt med den fiktionella världen i texten, dess handling och karaktärer. Denna kontakt              15

bygger främst på läsarens egna erfarenheter och förförståelse. Den andra fasen går ut på att               16

vara i och röra sig genom en föreställningsvärld och här fördjupar läsaren sin kontakt och               

förståelse för den fiktionella världen med grund i egna erfarenheter och den ytliga information              

som hen samlat på sig under första fasen. Följande fas handlar om att stiga ut ur och tänka över                   17

det man vet. Det vill säga att läsaren avbryter själva skapandet av föreställningsvärldar och              18

distanserar sig från texten för att jämföra sin egen verklighet med den fiktionella. Det är samma                19

förkunskaper och livserfarenheter hos läsaren som verkar i denna fas som i de två första men här                 

kommer de upp till ett medvetet plan då de plötsligt jämförs med en annan verklighet. I den                 

11 Appleyard 1994, s. 100. 
12 Appleyard 1994, s. 121. 
13 Appleyard 1994, s. 159. 
14  Ingrid Mossberg Schüllerqvist och Christina Olin-Scheller, Fiktionsförståelse i skolan: svensklärare 
omvandlar teori till praktik, Lund: Studentlitteratur 2011, s. 58. 
15 Judith A. Langer, Litterära föreställningsvärldar: litteraturundervisning och litterär förståelse, Göteborg: 
Bokförlaget Daidalos AB 2005, s. 31-32. 
16 Langer 2005, s. 32. 
17 Langer 2005, s. 33. 
18 Langer 2005, s. 33. 
19 Langer 2005, s. 34. 
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fjärde och sista fasen kan läsaren stiga ut ur och objektifiera upplevelsen och därmed sätta in                

berättelsen i ett större sammanhang utanför sig själv och det subjektiva, exempelvis sätta texten i               

relation till ens tidigare litterära kunskaper om andra verk eller analysera hantverket i texten,              

själva formen och litterära element. De fyra faserna kan uppträda när som helst under              20

läsningens gång men representerar i hierarkisk ordning läsarens litterära kapacitet och läsvana.  21

 

1.3.2 Helen Schmidls Från Vildmark till grön ängel – ett exempel på en receptionsanalys 

Det har länge funnits intresse för elevers läsning av skönlitterära verk i skolan och otaliga               

empiriska undersökningar har genomförts. Exempelvis har didaktikerna Birgitta Bommarco och          

Suzanne Parmenius Swärd undersökt elevers samtal och förståelse kring text som behandlar            

etiska och stora livsfrågor med Albert Camus Främlingen som material. Den empiriska datan har              

sedan använt i deras bok Läsning, skrivande, samtal: textarbete i svenska på gymnasiet. Deras              22

resultat och ämnet ungas läsning av böcker som behandlar etiska och existentiella frågor är              

aktuellt även för den här uppsatsen. 

I sin doktorsavhandling Samtalets möjligheter: om litteratursamtal och litteraturreception i          

skolan har före detta högstadieläraren och nuvarande litteraturdidaktikern Michael Tengberg genom           

omfattande empiriska undersökningar av högstadieelevers läsning uppmärksammat sex läsarter som          

aktiveras i samband med litteratursamtal i skolan. Exempelvis ser han att den handlingsorienterade             23

läsarten, i vilken läsaren har fokus på berättelsens intrig och logiska förklaringar till karaktärernas              

handlingar, är vanligast förekommande. (Detta är även något som syns i resultaten i Helen Schmidls               24

doktorsavhandling som presenteras nedan och som visat sig skapa vissa problem för eleverna i hennes               

studie.) Övriga läsarter som förekommer i skolläsningen är betydelseorienterade, värderingsorienterade,          

subjektsorienterade, intentionsorienterade och metakognitiva läsarter. Till skillnad från den         25

handlingsorienterade läsarten lägger exempelvis den betydelseorienterade läsarten fokus vid bokens          

20 Langer 2005, s. 34-35. 
21 Schmidl 2008, s. 52. 
22 Birgitta Bommarco och Suzanne Parmenius Swärd, Läsning, skrivande, samtal: textarbete i svenska på 
gymnasiet, Lund: Studentlitteratur AB 2012. 
23 Michael Tengberg, Samtalets möjligheter: om litteratursamtal och litteraturreception i skolan, Göteborg: 
Brutus Östling Bokförlag Symposion 2011. 
24 Tengberg 2011, s. 197. 
25 Tengberg 2011, s. 205-224. 
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tematik och det som uttrycks implicit eller icke-explicit i texten. En subjektsorienterad läsart tillåter              26

läsaren att jämföra egna livserfarenheter med det som sker i texten, ”[p]oängen är alltså att fokus ligger                 

just på det läsande subjektets inlevelse och emotionella respons istället för på textvärlden urskild som en                

serie händelser.” Den intentionsorienterade läsarten har fokus på författarens intention i att förmedla             27

en viktig existentiell fråga till läsaren.  28

Bommarcos och Parmenius Swärds empiriska data är förhållandevis begränsad jämfört          

med det empiriska material som Helen Schmidl arbetat fram och presenterar i sin avhandling              

från 2008. Schmidl har dessutom ett större fokus på de tidigare framtagna receptionsteorierna             29

än exempelvis Tengberg och intar ett mer direkt fokus på elevers mottagande av specifika              

skönlitterära genrer. Hennes resultat är därför intressanta att jämföra med mina resultat av En              

herrgårdssägen vars karaktäristiska tema och genre jag undersöker. Schmidl har åtagit sig            

uppgiften att genomföra en empirisk studie i form av receptionsanalyser av åttondeklassares            

reception av Hjärtans fröjd (Per Nilsson), Skriet från vildmarken (Jack London), Ängel i grön              

klänning (Anita Eklund Lykull) samt Vild magi (Tamora Pierce). De lästa böckerna representerar             

ett urval av skilda genrer och läsningen är situerad i klassrummet och inkluderar boksamtal och               

läsloggar. Då studien är omfattande väljer jag att här presentera resultaten från elevernas             30

läsning av Per Nilssons roman Hjärtans fröjd då den har som mest gemensamt med Lagerlöfs En                

herrgårdssägen. Teman och existentiella frågor som de två romanerna delar är kärlek, vänskap             

samt död och båda berättelserna lägger stort fokus på det mänskliga känslolivet i             

karaktärsskildringarna. 

I läsningen av Per Nilssons Hjärtans Fröjd deltog 20 elever och receptionsanalysen            

grundar sig främst på Judith A. Langers teori om skapande av inre föreställningsvärldar. Några              

av frågeställningarna lyder: 

 

Hur hanterade eleverna exempelvis den distanserade humor som genomsyrar stora delar           

av romanen? Inverkade den tragikomiska och överdrivna stilen på deras reception i            

26 Tengberg 2011, s. 205. 
27 Tengberg 2011, s. 216. 
28 Tengberg 2011, s. 220. 
29 Schmidl 2008. 
30 Schmidl 2008, s. 123. 
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någon större utsträckning? [...] [H]ur förhöll sig flickorna och pojkarna i Rogers klass till              

[bokens kärlekstema]?  31

Det visar sig att de elever med mest läsvana lyckades under läsningen av bokens              

inledning förflytta sig in i Langers första fas, att vara utanför och kliva in i en föreställningsvärld,                 

och i enstaka fall även andra fas, att vara inne i och röra sig genom en föreställningsvärld.                 

Schmidl tolkar det som att deras och textens repertoarer matchar så pass att de kan förstå början                 

och även bli intresserade av bokens fortsättning. De mindre läsvana eleverna däremot tappade             

intresset för boken. Några elever höll fast vid en stark åsikt om att boken var dålig då                 32

huvudkaraktären ’pojken’ var konstig och majoriteten av eleverna tyckte inte om det öppna slutet              

då det inte uppfattats som ett ordentligt avslut. Detta tolkar Schmidl som att det blev alltför stora                 

krockar mellan elevernas och textens repertoarer och att de krav det öppna slutet ställer på               

elevernas förmåga att dra egna slutsatser kräver en högre grad av litterär kompetens än vad de                

flesta av eleverna i den här klassen har. Endast två av eleverna uppskattade slutet och en av dessa                  

är samma elev som redan i inledningen befann sig i Langers andra fas. Hen fortsätter att                

reflektera över boken slut efter det att hen läst ut den. Eleven lyckas därmed med att fortsätta                 

skapa inre föreställningsvärldar och på så sätt fortsätta sin läsning även efter det att boken tagit                

slut. För övriga elever tolkar Schmidl deras läsning som att de på grund av den annorlunda                33

kompositionen och berättarstilen fastnat i första fasen, att vara utanför och kliva in i en               

föreställningsvärld. En sådan tolkning bekräftas även av Langers teori om att en ovan läsare som               

i sin läsning möter många krockar med texten riskerar att vid upprepade tillfällen skickas tillbaka               

till fas ett.  34

Kärlekstematiken i boken berör många av eleverna och de drar paralleller till sina egna              

liv och moral. Detta bjöd in till diskussioner om relationer och känslor vilket är typiskt för                

Langers andra fas, att vara inne i och röra sig genom en föreställningsvärld. Eleverna diskuterar               

huruvida karaktären Ann-Katrin leker med ’pojkens’ känslor och begår ett moraliskt och etiskt             

brott eller om hon egentligen är lika oskyldig som honom. Starka sympatier väcks för ’pojken’               

som uttrycker sorg.  

31 Schmidl 2008, s. 123. 
32 Schmidl 2008, s. 124-127. 
33 Schmidl 2008, s. 127-131. 
34 Schmidl 2008, s. 131. 
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När ’pojken’ däremot börjar överväga självmord tycker en del av eleverna att hans             

handlingar och känslor istället tyder på galenskap och börjar istället beskriva honom med             

negativt laddade ord som syftar till att han blivit alltför desperat. Däremot verkade det som att                

ämnet självmord var tabubelagt i klassen vilket hindrade dem från att närmare diskutera avsnittet              

i vilket pojken övervägde olika sätt att dö på. Tystnaden kan även grunda sig det som Lars-Göran                 

Malmgren kallar för läsning som skydd och som innebär att unga i den ålder som dessa elever är                  

i sällan pratar om alltför känsliga, svåra eller personliga ämnen de läst om just för att det kan ge                   

en känsla av osäkerhet och förlorad kontroll, något som kan upplevas som extra obehagligt för               

ungdomar i de tidiga tonåren.   35

Just de avsnitt som behandlar tyngre allvarsamma ämnen är i boken ofta skildrade genom              

överdrivna och komiska effekter. En hyperbol stil kan tänkas luckra upp rädslan för det              

allvarsamma och därmed bjuda in till djupare reflektion. Eleverna i klassen lade märke till dessa               

komiska avsnitt och uppskattade dem högt men de höll sig ändå till att prata om det ytliga, det                  

komiska, utan att gå djupare in på de underliggande ämnena. Här menar Schmidl att läsningen               

som skydd utgör en blockad för elevernas skapande av inre föreställningsvärldar. Schmidl            

uppfattar det alltså som att eleverna varken är tillräckligt litterärt eller åldersmässigt mogna för              

att ta till sig boken.  36

Gällande ’pojken’ så var det många av eleverna som i sina läsloggar kopplade hans              

karaktär till en diskussion om ’pojkigt’ och ’flickigt’. En del beskrev honom direkt som              

’opojkig’ och istället ’flickig’ medan andra på ett mer indirekt vis tillskrev honom egenskaper              

som traditionellt anses strida mot det maskulina. Exempelvis beskrevs han av en pojke i klassen               

som mesig. En del flickor beskrev honom som känslosam men menade på att detta var ett bra                 

drag hos en pojke och andra drog slutsatser kring att pojkar och flickor nog är ganska lika                 

varandra. Generellt upplevde vissa elever att man inte fick lära känna ’pojken’ ordentligt             

eftersom allt fokus låg på hans känslor. Schmidl tolkar ett sådant motsägelsefullt utlåtande som              

att eleverna hade svårt att tolka karaktärernas känslor och hade troligen förväntat sig mer action.               

35 Schmidl 2008, s. 132-135. 
36 Schmidl 2008, s. 148. 
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Hon menar att eleverna troligen hade blivit mer hjälpta om läraren hade fört diskussionerna              

närmre just tolkning av pojkens känslor och repliker.  37

Vidare kommer Schmidl in på Joseph A. Appleyards teori om ungdomars behov av             

identifikation hos karaktärerna och undersöker huruvida eleverna i klassen identifierar sig med            

huvudkaraktärerna Ann-Katrin och pojken. I boken upplever pojken sig som sviken av            38

Ann-Katrin då det efter en tid kommer fram att hon träffar en annan kille. De flesta flickor i                  

klassen är upprörda över att hon inte varit ärlig med honom från början och några betraktar                

hennes aktioner som otrohet. Inte lika många killar tycker att hon begått ett sådant gravt fel, även                 

fast de flesta elever generellt håller med om att hon inte varit snäll mot pojken. Slutsatsen blir                 39

att majoriteten av eleverna visar ett behov av att distansera sig från karaktärerna. Ändå har               

Schmidl en teori om att orsaken till att karaktärerna mötte hårdast kritik från samkönade elever               

beror på att de i denna ålder funderar mycket över sin egna identitet och försöker förstå sin egen                  

existens bland samhällets normer.  40

 

2. En herrgårdssägen– en kärlekshistoria mellan fantasi och 

realism 
 

En herrgårdssägen är en text, som sammanför       

och omfunktionerar ett antal normalt distinkta      

genredrag såsom saga och sägen; stiltyper som       

realism och fantasi; stilnivåer som patetik och       

melodrama, komik och och humor; retoriska      

medel som symbol, allegori, kiasm och      

typologiska analogier, både av biblisk-religiös     

och klassisk poetisk karaktär – och gör allt detta        

med inriktning på en för den tiden ovanligt        

komplex människoskildring. 

37 Schmidl 2008, s. 140-142. 
38 Schmidl 2008, s. 142. 
39 Schmidl 2008, s. 139-140. 
40 Schmidl 2008, s. 142-143. 
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Sven Arne Bergmann  41

 

2.1 Fantasi och realism som tema 

”– Hvarför kommer han aldrig i lifvet? – sade hon halfhögt. – Hvarför kommer han endast i mina                  

drömmar?”(87) I En herrgårdssägen skildras motsatsparen fantasi och verklighet som två lika            

sanna delar av en människas existens. I sin doktorsavhandling Getabock och gravlilja– Selma             

Lagerlöfs ’En Herrgårdssägen’ som konstnärlig text beskriver litteraturvetaren Sven Arne          

Bergmann boken med motsatsorden ”[d]et sällsamma och det naturliga, alternativt det overkliga            

och det realistiska [...]. [...] saga och sanning eller – med en möjligen mer adekvat formulering –                 

fantasi och verklighet.” I denna bok finner vi Ingrid som både får stå ut med verklighetens                42

hårda fattigdom och kyla samt lever sitt liv genom dagdrömmarna och sagoassocierade inslag:             

”[...] men då hon blef äldre utvecklade sig hos henne ett starkt begär att hänge sig åt drömmar                  

och fantasier.”(37) Ingrid, som under en tid, i ett skendött tillstånd, lämnar verkligheten helt och               

håller och existerar endast genom fantasierna: ”Det var endast den delen af själen, som drömmer               

drömmar om nätterna, som lefde inom henne.”(39)  

Här finns även Gunnar Hede (’Getabocken’ alternativt ’studenten’) som i första kapitlet            

gestaltas som en aningen verklighetsfrånvänd i sin överdrivna självgodhet, men som en frisk ung              

man, förälskad i sitt barndomshem, i sin fiol och i de sociala möten livet innefattar. Hans fantasi                 

bjuder honom på ett par storslagna framtida prospekt, det ena baserat på hans egen narcissism:               

”Han sade till sig själf, jag vill, jag vill bli musiker, jag måste bli det. Det är något annat än att                     

läsa. Jag kan förtrolla människor med min fiol, jag kan bli rik.”(17) I sin doktorsavhandling               

Känslans röst: det melodramatiska i Selma Lagerlöfs romankonst visar litteraturvetaren Maria           

Karlsson på hur karaktärernas överdrivet teatrala handlingar, som hör ihop med bokens            

melodramatiska konstgrepp (mer om detta senare i avsnittet), har en förmåga att ”tränga från              

ytan till djupet” : 43

41 Sven Arne Bergmann, Getabock och gravlilja: Selma Lagerlöfs ’En herrgårdssägen’ som konstnärlig 
text, (diss. Göteborg 1997), Skrifter utgivna av Litteraturvetenskapliga institutionen vid Göteborgs 
universitet nr 30, s. 357. 
42 Bergmann 1997, s. 43. 
43 Maria Karlsson, Känslans röst: det melodramatiska i Selma Lagerlöfs romankonst, (diss.) Stockholm: 
Brutus Östlings Bokförlag Symposion 2002, s. 53. 
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Till det melodramatiska, Gunnars uppgång i konsten/fantasin, knyts [...] också en fara: att             

blunda för realiteten till förmån för den narcissistiska dagdrömmens löften om rikedom            

och berömmelse. Verklighetsöverskridande kan beröra och förändra, men också förföra          

och föröda. Det kan nagla fast människan i inåtvänt självbeskådande eller ge en             

självförglömmelse som möjliggör att se den andra.  44

 

Liksom Karlsson nämner Bergmann ordet melodramatisk när han i sin avhandling beskriver            

Selma Lagerlöfs författarskap och förklarar att det är just det melodramatiska som ofta leder in               

Lagerlöfs berättelser i sagans värld. Det är därför föga förvånande att Hede i slutändan inte               45

lystrar till den musikaliska drömmen utan istället väljer att följa en väg som är inspirerad av just                 

sagor och sägner från hans hemsocknen: ”[...] gamla sägner om fattiga bonddrängar och             

bondflickor, som dragit ut med en säck kramvaror på ryggen, och kommit hem åkande i               

guldkaret med vagnslådorna fyllda af pengar.”(25) En sägen är i regel en historia som delvis är                

baserad på verkliga händelser och delvis är en påhittad saga; ett möte mellan genrer som leder till                 

en saga som påstår sig vara sann. När Hede då väljer samma väg som de i sägnerna gjort tar                   46

den sin början i verkligheten men genom en sagolik tiomilaskog leder den honom in i fantasin                

(och galenskapen).  

 

2.1.1 Stöttning av temat i berättelsens ordförråd 

Bokens titel En herrgårdssägen skvallrar därmed om att innanför dessa pärmar existerar ett             

komplext samband mellan realism och saga. Tidigare citat och utdrag ur boken är ett fåtal av                

otaliga exempel på hur ordvalen stöttar berättelsens tematik som kretsar kring detta samband.             

Orden dröm, förtrollning, fantasi, verklighet löper som ett pärlband genom hela boken. Även             

orden ljus respektive mörker används återkommande för att symbolisera Hedes hälsa och ohälsa             

och hans sjukdomsförlopp. Om sina framtidsdrömmar som musiker tänker Hede att ”[d]elta var             

hans väg, den, som låg ljus och öppen för honom.”(17) Här är han fortfarande frisk och när han                  

44 Karlsson 2002, s. 67. 
45 Bergmann 1997, s. 357, baksida. 
46 Institutet för språk och folkminnen, ”Sagor och sägner”, 
https://www.sprakochfolkminnen.se/om-oss/for-dig-i-skolan/arkivvaskan/sagor-och-sagner.html 
(2018-12-14). 
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senare i berättelsen yttrar sig om sin sjukdomshistoria beskriver han ett mörker: ”Han hade en               

tydlig förnimmelse af att inne i hans hjärna befann sig ett stort mörker [...].”(182) Och så ter det                  

sig, att medan Ingrids fantasier ofta beskrivs i termer av drömmar så beskrivs Hedes som               

galenskap: ”[...] så nog var Ingrid den, som skötte om sina drömrosor. De växte omkring henne,                

så snart hon hade en ensam stund.”(107), ”Han kunde känna hur hans drag blefvo slappa, hur han                 

återfick galmansblicken.”(190)  

 

2.2 Världarnas komplexa samband 

2.2.1 Världarnas separation 

Fantasi och verklighet kan på många platser i berättelsen uppfattas som två vitt skilda ting som                

inte har med varandra att göra. Exempelvis är det omöjligt för Ingrid att minnas sin upplevelse                

som skendöd då hon återigen vaknat till liv och beskrivs noggrant i texten liksom följande:  

 

Nu är att märka, att allt hvad hon hade upplefvat, medan hon legat skendöd, de tankar                

hon då haft och äfven den sista drömmen, allt detta var borta och glömdt i samma stund,                 

som hon vaknade till sitt vanliga medvetande.(54) 

 

Och då Hede befinner sig tillbaka i verkligheten har han inget minne av sin sjukdom: ”Tankar                

och föreställningar, som hörde ihop med han gamla lif, började tränga sig upp till medvetandet.               

Men på samma gång sjönko alla sådana tankar, som hängde samman med hans sjukdom ned i                

glömska.”(139) 

I den episod där Hede lämnar prästgården med Ingrid på ryggen och möter             

begravningssällskapet som kommer åkandes i sina hästdragna vagnar, låter Lagerlöf skildra den            

tydliga krock mellan den verkliga världen och Hedes fantasivärld: ”De, som kommo till grafölet,              

skrattade godt åt Getabocken, som skyndade bort och neg och neg för hvarje häst, som han                

mötte.”(79) Folket har här inte ett uns av förståelse för Hedes beteende som är av en så                 

främmande värld för dem. Medan de skrattar och känner lust kuvar sig ’Getabocken’ för              

motsatta känslor– rädslan och ångesten. Å andra sidan, i en annan episod i boken, skildras det                

realistiska istället som något hårt och strängt medan fantasin intar en skepnad av att vara               

lustfylld: ”Synernas och inbillningarnas rike öppnade sig för [Ingrid] med stark lockelse, och             
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midt på dagen kunde hon låta arbetet falla och sjunka ned i en dröm. Men prästfrun, som var en                   

rask och hård arbetsmänniska, tyckte ej om detta.”(37) 

Även det faktum att Ingrid och Hede inte tydligt lyckas känna igen varandra, även om de                

genom hela berättelsen visar att de på ett känslomässigt och undermedvetet plan märker av en               

tillhörighet sig emellan, visar på den kraftiga mur som separerar deras världar. Så länge Hede               

befinner sig i fantasin som ’Getabocken’ och Ingrid befinner sig inom ramarna för verkligheten              

kan hon omöjligt se att det är den hon ständigt går och drömmer om som står framför henne. Det                   

som slutligen krävs för att hon ska se ’studenten’ i ’Getabocken’ är att hon själv för ett ögonblick                  

kliver över muren, ut ur verkligheten och in i en av sina övernaturliga syner som visar henne                 

sambandet mellan ‘Getabocken’ och den friska Hede. Hede i sin tur behöver hitta ut ur sin                

fantasivärld för att kunna se vem Ingrid faktiskt är, flickan han är kär i.  

 

2.2.2 Världarnas interaktion 

Trots världarnas separation handlar En herrgårdssägen mycket om fantasin inom verkligheten           

och verkligheten inom fantasin. Bergmann påpekar att det specifikt är ”[d]et dolda samspelet             

mellan saga och verklighet” som är ”en huvudfaktor i meningsproduktionen” . I många            47 48

passager kan man se de två motpolerna vävas samman och skapa en gemensam värld för               

människan att existera i. Då Ingrid i vaket tillstånd inte förmår sig känna igen Hede sviker                

verkligheten sig själv i och med att den inte lyckas visa sanningen. Här är det istället Ingrids                 

drömmar som är verklighetsförankrade och talar om vad som är realistiskt och sant: ”Men på               

natten [...] drömde hon gång på gång, att hon såg studenten komma hem. – Det var ej du, som                   

kom – sade hon då. – Visst var det jag – svarade han henne. Och i drömmen trodde hon                   

honom.”(112-113) I en annan del av boken funderar Ingrid själv över sambandet mellan             

drömmen och verkligheten: 

 

Hon låg och tvistade med honom om detta. – Nu, då jag drömmer, är det du, som                 

kommer, – sade hon. – Det är alltid jag, som kommer och hjälper dig, Ingrid, – sade han.                  

– Det vet du väl. Jag lyfter dig ur grafven, jag bär dig på mina axlar, jag spelar dig till ro.                     

47 Bergmann 1997, s. 44. 
48 Bergmann 1997, s. 44. 
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Det är alltid jag. [...] – Men det var inte du, – sade hon till honom. – Visst var det jag, –                      

sade han och smålog åt hennes motsägelser. – Du har ju gått och tänkt på mig hvar dag i                   

alla dessa år, då kan du väl förstå, att jag ej kunde låta bli att hjälpa dig i en så stor fara.                      

Det fann hon ju vara alldeles själfklart, och så började hon inse, att han hade rätt, och att                  

det var han. [...] – Hvarför kommer han aldrig i lifvet? – sade hon halfhögt. – Hvarför                 

kommer han endast i mina drömmar?(86-87) 

 

Paradoxalt nog får den friska och verklighetsförankrade Hede endast utrymme till att existera             

genom Ingrids fantasier och drömmar medan det endast är den galne ’Getabocken’ som av de               

som lever i den realistiska och verkliga världen kan ses vandra från gård till gård.  

I Hedes fantasi är hans fiol en minst lika stor del av det levande som vilken människa                 

som helst som vandrar med fötterna på jorden: ”Han förstod nog orsaken. Fiolen var orolig och                

rädd för det, som rört sig nere i kistan. Den hade glömt alla sina visor och tänkte endast på, hvad                    

det kunde ha varit, som bultat på kistlocket.”(56) Alla de känslor som han i verkligheten känner                

projicerar han på sin fantasifigur fiolen som i sin tur får verka som hans språkrör ut i                 

verkligheten. Så när han frågar Ingrid ”– [v]ill du lära fiolen nya låtar?”(68) kan en misstänka att                 

han egentligen ber om ny input för egen del då det är självklart för den som befinner sig i                   

verkligheten att det är han och inte fiolen som skulle kunna lära sig låtarna. Även berättarrösten i                 

boken tar sig an Hedes perspektiv och visar därmed på det komplexa sambandet mellan fantasin               

och verkligheten: ”Se det förnämliga i saken var, att det alls ej var dalkarlen, som kunde spela,                 

utan det var hans fiol, som kom ihåg ett par små melodier.”(53) 

Än mer komplext blir det när Hedes verkliga jag vid korta stunder tillåts träda fram. Detta                

sker genom små gester av vänlighet och omsorg gentemot Ingrid, genom små tecken av              

igenkänning av flickan han älskar:  

 

Hvem hade stängt dörren, hvem har bredt öfver henne mor Anna Stinas stora schal och               

hvem har lagt ett stycke hårdt bröd bredvid henne på soffan? Hade han gjort allt detta för                 

henne, han Getabocken? Ett ögonblick tyckte hon sig se dröm och lif stå bredvid              

hvarandra och täfla om att trösta henne. Och drömmen stod solig och leende och öste ut                

öfver henne kärlekens lycksalighet för att uppmuntra henne. Men också det fattiga,            
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sträfva, hårda lifvet kom med en liten skärf af vänlighet för att visa, att det ej menade så                  

illa med henne, som det nyss sett ut.(88-89)  

 

Ingrids reflektioner sammanfattar här frågeställningarna kring fantasins och verklighetens         

samband som dykt upp i tidigare delar av boken. Här ställs de två motpolerna jämte varandra–                

studenten och ’Getabocken’, livslust och dödslängtan, och tillåts existera inom samma           

universum. Det verkliga respektive det overkliga problematiseras till en grad som kan innebära             

att här kanske aldrig finns några svar att finna utan kanske endast fler frågor kring de två                 

världarnas komplexa samverkan. 

Ingrid som karaktär har en förmåga att integrera sina fantasier och drömmar i             

verkligheten och anförtro dem ett högt sanningsvärde: ”Men ett förtrolladt slott var det hon              

kommit till. [...] Hon hade tyckt så från första stund, och det kom alltid tillbaka till henne.”(106)                 

Detta är vad hon tänker om Munkhyttan som för henne framstår som en magisk plats och ändå                 

precis lika verklig som exempelvis prästgården, men som för andra är en vanlig gammal, kanske               

aningen dyster, herrgård vars inneboende lever i samma realistiska verklighet som vem som             

helst. Men Ingrid gör skillnad på den hårda verkligheten och den magiska: ”– De kunde ju                

skrifva efter dig, om de behöfde dig där borta – sade [fostermodern]. Återigen blef Ingrid               

skrattlysten. Det vore väl det underligaste af allt, om det komme bref ifrån ett trollslott. [...] Men                 

om fostermodern vetat, hur många bud hon fick. [...] Det kom bud i drömmar om natten, och det                 

kom bud i syner om dagen.”(158) Gränsen mellan fantasi och verklighet verkar för Ingrid vara               

suddig och varierande medan den för exempelvis Hede är skarpare, antingen är han i              

galenskapen eller så är han frisk och tillbaka i det verkliga livet. Detsamma verkar gälla för                

omgivningen som är åskådare till Ingrids och Hedes fantasivärldar, antingen ser de Ingrid             

dagdrömma eller så är hon vaken, antingen anses Hede vara galen eller frisk. Men även i detta                 

fall av separatism av världar förekommer undantag. Exempelvis kan folket vid ett tillfälle få en               

skymt av det övernaturliga band som knyter Hede och Ingrid samman: “De sade sedan, att det                

nästan sett ut, som om det funnits ett samband mellan hans och hennes själ, ett hemligt samband                 

[...].”(165) Dessutom finns här ytterligare två karaktärer, makarna Blomgren, vars fysiska           

personer existerar i verkligheten men som faktiskt, till skillnad från alla de andra, ständigt              
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befinner sig mentalt i fantasin: ”Ingenting som var tungt och bekymmersamt, fanns till för dem,               

utan allting var lätt och förhoppningsfullt. De hade just inga mått för att mäta verkligheten,               

därför voro de så oåtkomliga för dess sträfhet.”(171) 

Trots att Ingrid till en början inte är införstådd med att Munkhyttan är Hedes hem är det                 

just detta hus hon projicerar sin sorg på. Sin sorg över sitt misslyckande med att hjälpa                

’Getabocken’, sin sorg över att möjligen bli utslängd, att återigen vara oälskad och sin längtan               

efter ’studenten’: 

 

[...] alla hennes sorgsna tankar ordnade sig till en fantasibild. Hon tänkte sig, att hon höll                

på att vandra igenom hela det stora boningshuset. [...] Men till sist kom hon in i ett rum                  

[...] där väggarna och taket voro svarta. Men då hon såg bättre efter, var ej rummet                

svartmåladt [...] utan det var så mörkt, därför öfver tak och vägg hängde flädermus vid               

flädermus [...]. [...] – de där läderlapparna äro fru Sorgs fåglar, och hon har befallt oss att                 

taga emot dem här. [...] – Det var jag, som drog försorg om den saken – sade fru Sorg. –                    

Det var min förtjänst, att ni ej talade om för henne hvarför hon fick stanna här. [...] Om ej                   

missräkningen lamslagit henne, hade hon kanske kunnat göra något för den           

galne.(115-117, 122) 

 

Genom dialogerna i Ingrids fantasibild, och genom fru Sorgs epitet, får vi alltså reda på att Hedes                 

närstående varit alltför sorgsna för att ens kunna tala om den verkliga situationen för Ingrid och                

att detta varit orsaken till hennes misslyckande. Detta fall är ett exempel på hur fantasin avslöjar                

verkligheten. Strax efter denna dagdröm får Ingrid syn på Hede igen, först i verkligheten i form                

av den galne, sedan i sina syner i form av den friske. Det går att tolka det som att den tidigare                     

dagdrömmen kastat ljus över hur saker och ting verkligen ter sig då Ingrid genom sina syner för                 

första gången lyckas känna igen ’studenten’ i ’Getabocken’:  

 

I samma ögonblick hade hon konturerna af ett älskadt ansikte nära sig. [...] Denna gång               

log ej ansiktet. [...] – Låt mig ej gå – sade läpparna. [...] Hon kände igen dårens ansikte,                  

just sådant hon nyss sett det. [...] – Det är ej möjligt, att det är han.(127-129) 
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Genom Ingrids syner uppenbarar sig den verkliga Hede och det övernaturliga stöttar i detta fall               

verkligheten och sanningen.  

Det är inte endast Ingrid tankar som beskrivs befinna sig på gränsen mellan verklighet              

och fantasi utan även hennes fysiska person skildras som att stå med en fot i livet och en i                   

graven, dels genom hennes skendöda tillstånd i bokens början och sedan även genom tant Anna               

Stinas iakttagelser:  

 

[...] där [Anna Stina] gick bredvid Ingrid, kände hon, så visst som hade någon sagt henne                

det, att hon gick bredvid en, som inte hörde denna världen till. [...] Döden gick på rof efter                  

flickan, det var bara att akta henne och fara varsamt fram, om hon skulle bli vid lif.(91-92) 
 

Genom hela sin varelse, kropp och sinne, personifierar Ingrid interaktionen mellan det verkliga             

och overkliga. Hennes uppsyn beskriven ovan av Anna Stina, hennes känslor som bland annat              

nämns i citatet nedan, samt övernaturliga och/eller fantasifulla syner samverkar och placerar            

henne i en värld mellan fantasi och realism:  

 

Hon kunde se, att där var någon. [...] nu blef han så synbar, att hon kunde se, att det var                    

han, han studenten. Då var det ej mer spökaktigt och hemskt för henne, att han gick där.                 

[...] Hon kände hans närvaro som något så verkligt, att den alldeles öfvertygade henne              

om att han beskyddade henne och vakade öfver henne. [...] Ingrid kände sig återgifven åt               

lifvet på nytt.(95-97) 
 

Se, spökaktig, verklig, beskydda, vaka, livet är därför ord som ofta förekommer i samband med               

skildringar av Ingrids person och upplevelser.  

Medan Ingrid ofta befinner sig i ett tillstånd där det verkliga och overkliga interagerar              

verkar Hede klättra på en stege mellan de två polerna. Som nämnt ovan befinner sig Hede                

stundvis helt och fullt i galenskapen, på första steget. Undan för undan klättrar han sedan uppåt,                

mot sitt friska tillstånd. Vid ett tillfälle i kapitel åtta befinner han sig på det andra steget: 

 

Det måtte ha varit, därför att Gunnar Hede kommit att företaga sig något, som han brukat                

göra, innan han blef sjuk, som något af hans forna jag vaknat hos honom. Tankar och                
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föreställningar, som hörde ihop med hans gamla lif, började tränga sig upp till             

medvetandet. Men på samma gång sjönko alla sådana tankar, som hängde samman            

med hans sjukdom ned i glömska.(139) 

 

“Hon behöfvde åtminstone en sekund för att kunna sätta sig in i att han ingenting visste om sin                  

sjukdom, att han lefde någonstädes i det förgångna.”(146) Hedes handlingar och tankar rör sig              

enligt samma mönster som när han är frisk men han har ändå inte full insyn till verkligheten.                 

Bokens berättarröst anammar här Hedes perspektiv och den sanning han upplever: ”Han visste             

ingenting om [Ingrid], hade aldrig förr talat med henne.”(147) I det sista kapitlet får vi följa                

processen då han rör sig från steg två till steg tre som innebär det friska tillstånd där han lyckas                   

få en klar bild av hela sanningen och förs tillbaka till det verkliga och realistiska: ”Han hade en                  

tydlig förnimmelse af att inne i hans hjärna befann sig ett stort mörker, som skymde bort hans                 

forntid. [...] för hvarje stycke han spelade, vek det skymmande mörkret en smula.”(182-183) 

 

2.2.3 Världarnas skillnader och likheter 

Skildringen av fantasins och verklighetens interaktion leder fram till frågan hur pass olika eller              

lika de egentligen är varandra. Hedes fantasivärld är en ångestfylld plats som innebär en rädsla               

och oro för något så trivialt som getter, ett trauma som från verkligheten följer med honom in i                  

fantasin. Men trots detta håller galenskapen honom väl gömd från rädslan för den hårda och               

kärlekslösa realistiska världen: 

 

Det är dock ej sagdt, att det gått så illa med honom, om han ej [...] rest för att besöka en,                     

som han höll mycket kär. [...] hans fästmö. [...] Men helt säkert reste han till henne,                

endast därför att han ville höra henne säga, att hon älskade honom lika högt, trots hans                

olycka. [...] Hon hade kanske också förmått detta, men hon ville ej. [...] Och då förlorade               

Hede nära nog sitt förstånd.(32-33)  
 

I sin galna värld kan han umgås och trivas med de som liksom honom själv inte tillhör det                  

verkliga livet:  
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Hvad kyrkogården behagade honom! Intet djur brukade beta där, och ingen människa            

brukade skämta där. [...] här funnos sofvande människor under hvarje sten och hvarje             

tuva. Just så mycket sällskap, som han behöfde för att ej känna ensamhet och              

vantrefnad.(50-51) 

 

Ingrid är, i sitt skendöda tillstånd, endast glad över att fått lämna den smärta som livet innebär: 

 

Men det underliga var, att [Ingrid] ej alldeles förlorade medvetandet. Hon visste om, att              

hon låg som död [...]. Men hon kände ingen fruktan eller ångest [...]. Hon hade blott den                 

enda tanken, att hon var lycklig, som fick dö, och lämna det hårda lifvet.(38) 

 

Men när hon åter är tillbaka i verkligheten går hennes känslor motsatt väg: ”För första gången                

blef hon verkligt förfärad för det, som hade händt henne. Ack, besinna det, hon kunde ha varit                 

riktigt död i denna stund!”(62), ”Den, som kommer direkt ur grafven, tänker milda och ljusa               

tankar om allt, som lefver och rör sig på jordytan.”(70) Ingrid kommer till en slags insikt om att                  

trots risken att leva som oälskad är det endast i livet som man kan bli älskad. Hennes syner visar                   

en Hede som även han längtar efter att bli frisk och få bli räddad tillbaka till livet. I samband                   

med förflyttningen tillbaka till verkligheten blir de dock båda bemötta av den mångfacetterade             

kärleken, både i form av kärlekslös realism och i form av ett återseende av den person de älskar                  

mest. Detta blir så överväldigande för deras känsloliv att det leder till en längtan att fly tillbaka                 

till det overkliga: ”Utpekad, utskrattad, hånad, galen! Nej, bättre att bli [tokig] på nytt och ej veta                 

det. Hvad skulle han tillbaka i lifvet? Alla måste afsky honom.”(191) Deras reaktioner förklaras              

med följande analys av Karlsson: 

 

För paret rör sig igenkänningsproblemet om en rent faktisk oförmåga att identifiera            

varandra eftersom de båda är förändrade, men också – och inte minst – om att kunna                

och våga betrakta sig själva ur ett perspektiv där fantasi och verklighet i ömsesidig              

befruktan kan samexistera.  49

 

49 Karlsson 2002, s. 69. 
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Däremot har Ingrid, som har ett försprång gentemot Hede i igenkänningen av den andre, kommit               

till en slutgiltig insikt om just livets och fantasins samverkan:  

 

– Ja, det är rätt – ropade hon – blif tokig på nytt, du. Det är just karlaktigt att bli tokig för                      

att slippa litet ångest. [...] – Men det är ingen ångest för den, som väntat på dig i hela sitt                    

lif, att du aldrig kommer. Om du hade hjärta för någon annan än dig själf, kunde du väl                  

stå en strid med ditt onda och bli frisk. [...] – Du kan komma så vackert och rörande, du, i                    

syner och drömmar och bedja om hjälp, men i verkligheten vill du ingen hjälp ha. Du bara                 

inbillar dig, att ditt lidande är det tyngsta på jorden.(193-194) 

 

Båda innebär de två platserna en ångest och båda fungerar de som tillflyktsort från den. I                

slutändan verkar det därför vara lite som skiljer de två platserna åt med undantaget att det endast                 

är i verkligheten som kärleken faktiskt existerar och Ingrid och Hede åtminstone har en chans till                

ett lyckligt slut.  

 

2.3 Världarnas bryggor 

Föregående avsnitt har redan visat på hur det verkliga och overkliga flyter isär och samman,               

interagerar och separerar från varandra. Följande del kommer visa en vidare analys av de              

komponenter i berättelsen som länkar samman dessa världar, världarnas bryggor skulle man            

kunna kalla dessa för, och de utgörs av de medel som tillåter berättelsen och dess karaktärer att                 

röra sig mellan och ut och in ur fantasin och realismen. 

 

2.3.1 Konsten som brygga 

I berättelsen har konsten, och specifikt musikkonsten, en central plats. Redan genom första             

kapitlets första sidor får vi reda på att Hedes fiol betyder mycket för honom och att han utan den                   

inte kan känna sig fullt ut lycklig. Därför blir han så oerhört lockad när han hör musik utanför                  

fönstret och får syn på en fiol som han får låna av konstnärerna Blomgren. De känslor och tankar                  

han fylls av medan han spelar på den leder berättelsen in på det första steget mot dess magiska                  

och fantasifulla tema: ”Jag kan förtrolla människor med min fiol [...].”(17)  
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Den närläsning av En herrgårdssägen som Karlsson genomför i Känslans röst syftar till             

att ”[...] visa hur grundläggande det melodramatiska inslaget är i Selma Lagerlöfs romaner och              

att nya betydelseskikt framträder om det sätts i centrum för tolkningen.” Det första exemplet              50

hon tar upp från texten handlar om makarna Blomgrens sysselsättning med dockpjäser och             

pantomimer och att de därför ”[...] hade just inga mått för att mäta verkligheten, därför voro de                 

så oåtkomliga för dess sträfhet.” De slutsatser Karlsson drar från detta är blanda annat att paret                51

Blomgren och den melodramatiska konstformen pantomimen de sysslar med i detta fall blir             

betydelsefull för romanens handling. Liksom pantomimen består En herrgårdssägens handling          

av melodramatiska komplikationer, extrema situationer och fenomen. Detta visar även på hur            

herr och fru Blomgren inte existerar inom vissa aspekter av verkligheten utan främst i fantasins               

värld där de liksom pantomimen undviker sorg och elände.  

Även Bergmann gör en analys kring på vilket sätt pantomimen samverkar med bokens             

verklighets- och sagotema. Han förklarar att pantomim som ordagrant betyder folkligt sagospel            

öppnar en port mellan bokens realism och sagovärld. Sagotema (och kärlekstema) bäddar för ett              

och så levde de lyckliga i alla sina dagar och när denna förväntning bryts och slutet istället                 

erbjuder Ingrid och Hede inget mer än ”förutsättningarna för ett ’normalt’ mänskligt samliv”             52

uppmärksammar berättelsen även den hårda kontrasten mellan realismen och sagan: ”Just mot            

bakgrund av denna öppna tematisering av sagovärlden i de två sista kapitlen avtecknar sig slutets               

kärvare hållning så mycket tydligare.”   53

Däremot talar vissa citat ur boken emot Bergmanns analys då de förutspår ett lyckligt slut               

för Ingrid och Hede i en romantisk gemenskap: ”[...] hon Ingrid skulle bara ha ögon och leende                 

för en, skulle spara dem för en enda, och denna ende skulle ej öfvergifva henne, utan skänka                 

henne ett skyddat hem, så länge han lefde.”(22-23) Det är möjligt att tolka detta citat som en                 

indikation på att boken trots allt får sitt lyckliga-i-alla-sina-dagar-slut och en sådan tolkning             

skulle förstärka sagotemat och lämna mer utrymme åt övernaturliga element och ödesbestämda            

förutsägelser. Därmed skulle den kontrast mellan saga och realism som Bergmann lyfter fram             

50 Karlsson 2002, s. 16. 
51 Karlsson 2002, s. 51. 
52 Bergmann 1997, s. 44. 
53 Bergmann 1997, s. 44. 
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reduceras och istället skulle melodramats vikt i berättelsen betonas ytterligare. (Mer om            

melodramats och förutsägelsernas betydelse för berättelsen i avsnitt 2.3.4.) 

Det är just samspelet mellan de teman och motiv som hör till konsten och fantasin               

respektive realismen som enligt Karlsson tillåter ”en sorts utbyte mellan en melodramatisk nivå             

och en realistisk.” (Värt att notera är att delar av det som Karlsson i sin närläsning hänvisar till                  54

som melodramatiska komplikationer har tidigare i denna uppsats analyserats i termer av fantasi             

och övernaturligt. Däremot innefattar Karlssons melodramabegrepp fler aspekter än motpolerna          

fantasi och verklighet och tillåter analys av exempelvis överdrivna inslag, teatrala aktioner och             

reaktioner samt melodramatiska historiska perspektiv och traditioner. Dock för att inte avvika            

från syftet med min egen närläsning kommer jag hädanefter lyfta de aspekter ur Karlssons analys               

av melodramat i En herrgårdssägen som kan kopplas till just fantasi och verklighet.) På grund av                

konstens och fantasins liknande funktion i berättelsen är det rimligt att fråga sig om konsten och                

fantasin är varandras synonymer och detta kan besvaras genom en tillbakablick på tidigare citat              

om att konstnärsparet Blomgren inte lever i verkligheten eftersom de istället lever i konsten, i               

pantomimen, i fantasin. Konsten och fantasin ställs här jämsides medan verkligheten återigen            

fungerar som motsats. Det är därför möjligt för musikkonsten att inneha en sådan övernaturlig              

kraft att den kan jaga bort mörker, bringa folk ur galenskap och väcka dem från de döda:  

 

Men hon, som låg skendöd nere i kistan, hade väl hört fiolspelet, och på henne hade det                 

öfvat en underlig verkan. Tonerna hade kommit henne att drömma, och af det hon sett i                

drömmen, hade hon blifvit så upprörd, att hennes hjärta börjat klappa, hennes blod börjat              

strömma, och hon hade vaknat.(54) 

 

Det förekommer även passager i boken där Ingrid genom fiolspelet kan höra ’studenten’ tala och               

ännu en där den sjuke Hede bli påmind om sitt friska liv och det är just de bådas förmåga att röra                     

sig mellan de polariserade universumen (fantasin och verkligheten) som möjliggör deras           

kommunikation och dragning till varandra. Karlsson skriver på liknande sätt att “[t]ill fantasins,             

drömmens och det övernaturligas domäner knyts möjligheten till förändring: för att omskapa            

verkligheten måste den överskridas.”   55

54 Karlsson 2002, s. 52. 
55 Karlsson 2002, s. 52. 
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Det är möjligt att definiera konst som en plats där fiktion och verklighet möts, fantasi               

som är inspirerad av och kanske även skildrar det verkliga. I detta fall går det att jämföra fiolen                  

med det järn som statyn är byggd av eller med det bläck som orden är skrivna med, det vill säga                    

det verkliga och konkreta. Musiken å andra sidan är statyns motiv eller berättelsens innehåll, det               

vill säga en illusion. Det är därför möjligt för konsten och fiolspelet att i boken fungera som en                  

brygga mellan fantasin och verkligheten då dessa tillhör båda världarna.  

 

2.3.2 Kärleken som brygga 

Dessutom motsvarar karaktärernas kärlek till musiken, och kanske specifikt Hedes starka           

musikintresse, kärleken till varandra och det är just kärleken som återfinns som gemensam             

nämnare för bryggorna. Karlsson har kommit fram till liknande slutsats: 

 

Ett viktigt samband i romanen är som jag redan nämnt det mellan kärleken och konsten.               

Denna legering har nu Ingrid tagit i besittning. Nedstigningen har karaktären av en             

initiationsrit: den ger henne kraften att rädda Gunnar genom kärleken/konsten.  56

 

Kärleken löper genom musiken, Ingrids syner och drömmar och ’Getabockens’ förtroende för            

Ingrid (som han på ett undermedvetet plan känner igen som sin älskade) och bidrar till att dessa                 

bryggor kan fungera som Hedes och Ingrids livlinor mellan det verkliga och overkliga.  

 

2.3.3 Ingrids ögon som brygga 

Liksom konsten är Ingrids ögon förankrade i både verkligheten och i det övernaturliga. Mycket              

fokus läggs på hennes ögon och det är få som inte lägger märke till dem och deras unika                  

karaktär: ”Så snart du kom in här med dina stjärnögon, tänkte jag, att du borde heta                

Mignon.”(104) Hennes ögon är sammankopplade till hennes seende och syner som på ett             

övernaturligt vis är länkade till Hede: ”Hon visste, att han höll på att bli tokig på nytt, och att hon                    

måste komma till honom. Om någon hade sagt henne det, skulle hon genast svarat, att hon visste                 

det. De stora stjärnögonen sågo allt längre och längre bort.”(158-159) I detta citat ställs Ingrids               

övernaturliga syner och extraordinära ögon intill varandra och visar på ett samband mellan det              

56 Karlsson 2002, s. 74. 
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övernaturliga och det som faktiskt är konkret och verklighetsförankrat: ett par ögon. Genom sina              

syner och ögon har hon förmågan att vidarebefodra det hon ser av Hedes fantasivärld till               

verkligheten vilket är avgörande för hans återkomst till just det verkliga livet. 

 

2.3.4 Fler melodramatiska element som bryggor 

Karlsson gör en vidare analys kring tolkningen av Ingrids ögon utifrån ett melodramatiskt             

perspektiv: ”Ögonen, seendets betydelse, är något som Gunnar måste förstå i romanen – det är               

också ställd inför Ingrids ögon och omgivningens ’underliga oroliga blickar’, som han till slut              

blir frisk.” Hon noterar också hur Hedes rörelse in och ut ur galenskapen går hand i hand med                  57

Ingrids blickar och hennes sätt att se och bemöta honom och texten uppmanar ständigt till               

melodramatiska ödestolkningar av Ingrids ögon: ”Herr Blomgren bad herr studenten, att han            

skulle fästa liten uppmärksamhet vid den lilla blindförerskan. Hade han sett sådana ögon?             

Trodde han ej, att sådana ögon måste betyda något?”(19-20) Fler uppmaningar till            58

melodramatiska tolkningar förekommer exempelvis i samband med Hedes framtidsdröm kring          

sitt fiolspel: ”Hede tyckte, att de där akrobaterna voro ditkomna för att säga honom detta. Delta                

var hans väg, den, som låg ljus och öppen för honom.”(17), ”Ibland kan man möta tilldragelser,                

som stå fram som symboler, som tecken, hvilka man måste tyda.”(19) Första kapitlets             59

melodramatiska grepp och uppmaningar till tolkningar leder Karlsson till den slutsatsen att ”det             

händelserika inledningskapitlet lägger ut en slags matris för romanen.” (liksom analysen av            60

citatet i stycket ovan menar att tolkningen av Ingrids ögon gör). Kapitlet fungerar därför i sig                

självt som en slags melodramatisk ödestolkning av hur den här berättelsen kommer ta sig form.               

Karlsson beskriver de melodramatiska inslagen i första kapitlet som ”[...] häftiga omkastningar            

mellan polariserade känslolägen och händelser. Fantasin, drömmen, slumpen och ödet          

konfronteras oupphörligen med vardagsvillkoren.” Melodramat likställs i detta fall med          61

”polariserade känslolägen” och varje känsla har i sin tur antingen fantasin eller realiteten som              

utgångspunkt och alla är de nödda att mötas i en och samma människa och konfronteras med                

57 Karlsson 2002, s. 66. 
58 Karlsson 2002, s. 24. 
59 Karlsson 2002, s. 24. 
60 Karlsson 2002, s. 67. 
61 Karlsson 2002, s. 67. 

25 



varandra. Det därför är möjligt att dra den slutsatsen att många av de melodramatiska inslagen i                

berättelsen fungerar som bryggor mellan de två världarna: 

 

Till det melodramatiska, Gunnars uppgång i konsten/fantasin, knyts något altruistiskt och           

reellt – att hjälpa flickan med ögonen – men också en fara: att blunda för realiteten till                 

förmån för den narcissistiska dagdrömmens löften om rikedom och berömmelse.  62

 

3. Didaktiska svårigheter och utmaningar vid 

högstadieelevers läsning av En herrgårdssägen 
Med utgångspunkt i receptionsteorierna diskuterar detta avsnitt vilka krav på litterär kompetens            

som ställs på högstadieeleven som läser En herrgårdssägen. Vidare sker jämförelser mellan En             

herrgårdssägen och tidigare resultat från Schmidls forskning kring högstadieelevers litterära          

reception i samband med läsning av Hjärtans fröjd. Detta med anledning att visa på elevers               

mottagande och tolkning av en viss typ av text och vad detta kan innebära för läsningen av En                  

herrgårdssägen.  

 

3.1 Elevens litterära kompetens och reception av En herrgårdssägen 

Genom att konstant använda ord som verklighet, dröm, fantasi, galenskap, död och liv ger              

Lagerlöf explicit uttryck för bokens tema realism respektive surrealism. Däremot för att kunna             

dra nytta av det stöd som detta utpekande av temat innebär krävs det dels att läsaren innehar den                  

litterära kompetens som krävs för att kunna reflektera kring hur textens form kan stötta dess               

innehåll. Detta skulle exempelvis kräva en förmåga att kunna befinna sig inom Langers fjärde              

fas, stiga ut ur och objektifiera det upplevda. Dessutom krävs det enligt Appleyards teori en               63

viss biologisk mognad för att läsaren ska kunna anamma det surrealistiska. Som tonåring             

befinner man sig generellt i den tänkande fasen vilket innebär att man gärna läser om               

verklighetstrogna och realistiska händelseförlopp och karaktärer. Detta krockar med den          64

62 Karlsson 2002, s. 67. 
63 Langer 2005, s. 35. 
64 Appleyard 1994, s. 107-108. 
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kompetens som krävs under läsningen av en Lagerlöftext då det för förståelsens och tolkningens              

skull är viktigt att få syn på och anamma både det realistiska och surrealistiska.  

Vidare inkluderar En herrgårdssägen (och även Hjärtans fröjd) ämnet desperation och           

dödslängtan i sitt övergripande kärlekstema. Både Maria Karlssons och min egen närläsning har             

visat på hur Lagerlöf arbetar med överdrivna och tragiska element som skapar komiska effekter              

och i passager där den friske läsaren möter den sjuke uppstår ofta tragikomiska krockar mellan               

den friskes och den sjukes världar: ”Egentligen var han ej rädd för andra djur än getter, och för                  

hästar och hundar och kattor skulle han ej alls varit rädd, om han endast kunnat bli säker på, att                   

de ej voro några slags omskapade getter.”(48-49) Den sjukes resonemang kan för den sunde              

verka överdrivna och skrattretande. Hos den läsare som har någon typ av erfarenhet av psykisk               

ohälsa, kanske lidit av det själv eller har det i sin närhet, kan Hedes överdrivna tankegångar                

skapa medlidande och kanske till och med identifikation och läsaren kan möjligen lyckas följa              

med den komiska effekten ner på det djupare ämnet psykisk ohälsa som i sig kan leda till en                  

diskussion om (i En herrgårdssägens fall) fantasi och realism, om vad som är vad och om vems                 

perspektiv som stämmer. (Även Schmidl har i sin tur uppmärksammat att Per Nilsson använder              

sig av tragikomiska berättargrepp som kan underlätta att fånga upp den unga läsaren i passager               

som behandlar ett tungt ämne. ) Däremot för att lyckas nå fram till en analys av det slaget krävs                  65

det främst att läsaren befinner sig i Langers tredje fas, att stiga ut ur föreställningsvärlden och                

tänka över det man vet. Detta skulle innebära att läsaren intar en subjektsorienterad och              66

betydelseorienterad läsart och genom att göra detta få möjlighet att jämföra sina tidigare             

livserfarenheter och verklighet (som exemplifierat ovan) med den verklighet som för stunden            

skildras i berättelsen samt att få syn på bokens tematik och motiv. För den läsare som i denna                  67

stund inte befinner sig i tredje fasen riskerar det överdrivna att falla platt och sluta i recensioner                 

som uttrycker ogillande av karaktärerna (se nedanstående exempel ur Schmidls studie om            

elevernas mottagande av karaktären ’pojken’) eller i nedsättande ordalag om texten som            

sentimental och gräll, som i kritiken mot Lagerlöfs texter.  68

65 Scmidl 2008, s. 144. 
66 Langer 2005, s. 34. 
67 Tengberg 2011, s. 205, 216. 
68 Schmidl 2008, s. 134.  
Karlsson 2002, baksida. 
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3.2 En receptionsbaserad jämförelse mellan En herrgårdssägen och Hjärtans 

fröjd 

Bland eleverna i Schmidls undersökning visar det sig att eleverna har ett stort behov av att                

distansera sig från ’pojken’ snarare än att försöka identifiera sig med honom. Fler av eleverna i                69

Schmidls undersökning upplever huvudkaraktären ’pojken’ i Hjärtans fröjd som konstig eller           

märklig och en misstänker att han är psykiskt sjuk. Trots att eleverna känner viss sympati för                

honom verkar de inta en kritisk hållning till hans karaktär, något som verkar ha påverkat deras                

läsupplevelse negativt: ”Boken var inte så rolig. Han var så konstig.” . Mer specifikt beskrivs              70

han som överdrivet känslosam och ”[v]äldigt skör. Snäll, konstig, deprimerad.” . Schmidls           71

analys av resultaten i sin studie visar på att ett flertal elever har svårt att släppa in ’pojken’ i                   

Hjärtans fröjd i sin läsning då han inte matchar den tänkande fasen som de unga läsarna enligt                 

Appleyard ofta befinner sig i. Detta orsakas av att dessa elever inte upplever hans starka               72

känsloreaktioner som rimliga utan som konstiga, överdrivna och till och med sjuka. Denna             

receptoriska blockad blir aktuell att ta hänsyn till i högstadieelevers läsning av En             

herrgårdssägen då Hede till än större grad än ’pojken’ skildras utanför ramarna för det rimliga.               

Hede lider uttryckligen av psykisk ohälsa och med sina säregna maner kan han upplevas som               

märklig. Hans psykiska tillstånd hör ihop med den känslosamhet han besitter och hans enorma              

behov av att känna sig älskad av kvinnorna i hans närhet, liksom för ’pojken’ i sin relation till                  

Ann-Katrin. Detta enorma behov utgör en känslighet hos de båda manliga protagonisterna som             

innebär att de lätt triggas till ångest och oro. I fall där den handlingsorienterade läsarten får för                 

stort utrymme läggs fokus endast på logiken i karaktärernas handlingar, vilket inte gynnar             

läsningen av dessa två känslostyrda karaktärer, och särskilt inte Hede som tänjer på gränserna för               

vad som kan betraktas som verklighetstroget. Istället kan mer energi läggas på stöttning av              73

69 Schmidl 2008, s. 143. 
70 Schmidl 2008, s. 127. 
71 Schmidl 2008, s. 141. 
72 Schmidl 2008, s. 142-143. 
73 Tengberg 2011, s. 197. 
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exempelvis de betydelse- och intentionsorienterade läsarterna som kan hjälpa eleven att se            

sambandet mellan karaktärerna och textens djupare tema och existentiella frågor.  74

Vidare hyser både Hede och ’pojken’ i Hjärtans fröjd, ett starkt känsloliv och i Hedes fall                

innebär denna egenskap att hans lycka blir beroende av andra karaktärer i hans närhet och mer                

specifikt de kvinnliga karaktärerna Ingrid och hans tidigare fästmö. Schmidl kommer fram till en              

slutsats kring att pojkarna i klassen hon intervjuar har svårt att identifiera sig med ’pojken’ i                

Hjärtans fröjd då de upplever att hans känsloliv bryter mot manliga traditioner och normer.              

Eftersom pojkarna själva befinner sig i en period av testande av den egna identiteten och               

samhällsnormer ser många ’pojkens’ icke-normativa egenskaper som en svaghet som de inte vill             

förknippa sig själva med. Detta innebär alltså att en högre mognadsgrad krävs av läsaren för att                75

kunna släppa in och ta emot en karaktär som liksom Hede bryter mot traditionella könsnormer               

genom att exempelvis vara en osjälvständig man vars öde är helt utelämnat till en kvinna. 

Böckerna Hjärtans fröjd och En herrgårdssägen delar temat kärlek och för många av             

eleverna fungerar temat som en välkommen väg in i berättelsen, en igenkänningsfaktor som             

matchar deras tidigare repertoarer: ”Jag gillar böcker om olycklig kärlek och den här var så               

olycklig som olycklig kärlek kan bli. Jag grät faktiskt på slutet.” medan för andra kan det bidra                 76

till en krock. Resultatet av Schmidls studie visar att matchningen av temat och elevens              77

allmänna repertoar har för eleven inneburit en förenkling i inträdandet i Langers            

föreställningsfaser. Exempelvis så var eleven som yttrade citatet ovan en av de som tidigast              

trädde in i Langers andra fas, att vara i och röra sig genom en föreställningsvärld, och som även                  

efter läsningen av boken fortsatte att skapa föreställningsvärldar vilket bidrog till en ökad             

förståelse för det öppna slutet. Böcker med kärlekstema har därför visat sig i vissa fall vara                78

tacksamma att arbeta med tillsammans med elever. Dock reser temat i andra fall även en hel del                 

motstånd eftersom kärlek kan vara komplicerat och innehålla både ljus men också en hel del               

mörker, som i fallet med dessa två romaner, och utifrån elevernas svar i Schmidls studie märks                

det att stark stöttning under läsningens gång för många kan vara nödvändig. En idé är att för                 

74 Tengberg 2011, s. 205, 220. 
75 Schmidl 2008, s. 143. 
76 Schmidl 2008, s. 130. 
77 Schmidl 2008, s. 135. 
78 Schmidl 2008, s. 127-128. 
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förståelsen av tematikens skull fokusera på frågor som stöttar den betydelseorienterade läsarten            

som Tengberg redogör för.  79

 

3.3 Vidare forskning 

Det finns flertal didaktiker som genom erfarenheter inom skolan kommit fram till olika metoder              

för att stötta eleverna i sin läsning och många resulterar i olika typer av boksamtal. Birgitta                

Bommarco och Suzanne Parmenius Swärd är två av dessa didaktiker och de påpekar att ”att               

samtala om etiska och existentiella frågor i skolan är en demokratisk skyldighet/rättighet            

inskriven i läroplanens värderingsgrund” samt lägger fram en fempunktsmall för hur en            80

fulländad problemlösningsprocess går till när det är något i texten läsaren inte förstår.             81

Processen är lättare att följa om läraren är medveten om den och kan hjälpa eleverna genom att                 

formulera frågor som stöttar formuleringen av de hypoteser läsaren skapar för att förstå en text,               

vilket motiverar vidare forskning kring hur en sådan problemlösningsprocess kan ta sig form för              

just läsningen av Lagerlöf. Den värdegrund som Bommarco och Parmenius Swärd lyfter fram             82

ur Gy11 kan liknas vid det som står att finna i Lgr11 i vilken grundskolan uppges ha som mål att                    

varje eleverna ska få utveckla förmågan att uttrycka personliga ställningstaganden kring etiska            

livsfrågor. Dessutom lyder en av styckena i uppdragsbeskrivningen enligt följande: ”Språk,           

lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa            

och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till                

sin språkliga förmåga.” Läroplanerna talar för att både högstadielärare och gymnasielärare har            83

som skyldighet att i arbetet med skönlitteratur stötta eleverna till att nå ner i bokens djup och ge                  

de redskap som krävs för att kunna kommunicera kring de livsfrågor boken behandlar och de               

litterära aspekter boken uppvisar. Som bevisat bjuder Lagerlöfs En herrgårdssägen både på            

existentiella frågor och spännande berättargrepp och kan med rätt stöttning och didaktiska            

79 Tengberg 2011, s. 205. 
80 Birgitta Bommarco och Suzanne Parmenius Swärd, Läsning, skrivande, samtal: textarbete i svenska på 
gymnasiet, Lund: Studentlitteratur AB 2012, s. 90. 
81 Bommarco och Parmenius Swärd 2012, s. 91. 
82 Bommarco och Parmenius Swärd 2012, s. 91. 
83 Skolverket, ”Läroplan för grundskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet”, 
https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan/laroplan-lgr
11-for-grundskolan-samt-for-forskoleklassen-och-fritidshemmet?url=1530314731%2Fcompulsorycw%2Fj
sp%2Fcurriculum.htm%3Ftos%3Dgr&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa219f#anchor_1, (2018-01-02). 
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kunskaper vara en intressant bok att utgå ifrån i det skönlitterära arbetet. Till lärarens hjälp finns                

tidigare didaktikers allmänna observationer om hur man kan strukturera ett boksamtal och vilka             

typer av frågor man kan använda sig av. Däremot skulle fler empiriska undersökningar om ungas               

läsning av just Lagerlöfs texter vara behjälpligt. Genom sin studie lyckas Schmidl komma fram              

till några exempel på frågor som skulle kunnat stötta eleverna i sin läsning av Hjärtans fröjd och                 

en liknande studie skulle behöva genomföras som undersöker den praktiska läsningen av            

Lagerlöf.  

 

4. Sammanfattning 

Uppsatsens närläsning av En herrgårdssägen visar på att texten innefattar ett tema med fokus på               

fantasi och realism och skildrar ett komplext samband mellan dessa två poler. Resultatet finner              

delvis stöd i tidigare forskning av Karlsson och Bergmann. Denna typ av text ställer därmed som                

krav på sin läsare att anamma det surrealistiska, något som kan ställa till det för tonåringen som                 

enligt tidigare receptionsforskning gärna läser realistiska berättelser. Schmidls undersökning         84

har visat att elever i högstadieåldern kan ha svårt att ta till sig karaktärer som går utanför ramarna                  

för det realistiska eller skildras som normbrytande. Ofta bryts då identifikationen med karaktären             

som enligt Appleyard är viktig för elevens upplevelse av texten. 

Vidare visar Schmidls undersökning att en högstadieelevs mentala mognad kan utgöra           

hinder i receptionen av texter som behandlar tyngre livsfrågor (döden, kärleken och psykisk             

ohälsa i En herrgårdssägens fall). Ofta beror det på att eleven inte hunnit samla på sig den                 

livserfarenhet som möjligen krävs för att hens allmänna repertoar ska matcha bokens.  

Oförmåga att följa med textens teman och karaktärer ner på djupet kan i fall av läsning av                 

texter liknande En herrgårdssägen även bero på att eleven inte ser eller förstår bryggorna mellan               

det ytliga och det djupa. Detta innebär att läsaren saknar den litterära kompetens som krävs för                

att lyckas befinna sig inom Langers mer avancerade faser, fas tre och fyra.  

Tengbergs observationer visar på att en del av de svårigheter som elever upplever med              

denna komplexa litterära text kan underlättas med hjälp av boksamtal som stöttar andra läsarter              

än främst den handlingsorienterade. För att nå ner i bokens tematik och kunna förflytta sig               

84 Appleyard 1994, s. 100. 
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mellan det ytliga och djupa existentiella krävs det att läsaren stöttas i användningen av              

subjektsorienterade, betydelseorienterade och intentionsorienterade läsarter. Även Schmidl drar        

slutsatser kring vikten av rätt typ av lärarstöd och vinkling av frågorna rörande texten under               

boksamtalen.   85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85 Schmidl 2008, s. 140-142, 312-318. 
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