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1. Inledning  
 

”Det klappande hjärtat” är namnet på första kapitlet i Selma Lagerlöfs roman Kejsarn av 

Portugallien. Kapitlet handlar om att huvudpersonen Jan känner sitt hjärta slå för första gången 

när hans dotter föds och därav kommer kapitelnamnet. Vivi Edström skriver att i Lagerlöfs 

romaner står ”det vida landet själen” i centrum och att ”den inre förvandlingen är ett 

huvudtema”1 och Kejsarn av Portugallien är verkligen inte ett undantag. I den får vi möta en 

skildring av vad kärlek och saknad kan göra med en människa, och med en hel bygd. Jans kärlek 

väcks när dottern föds, vilken sen är en katalysator till det mesta som händer i romanen. Selma 

Lagerlöf var själv lärarinna innan hon debuterade som författare, och hon var också en av de 

första att komma in med litteratur i skolundervisningen, då med Nils Holgersons underbara 

resa genom Sverige. När man ville ”ersätta läseboken med boken” var Nils Holgersson där i 

det syftet.2 Sen dess har hon hållit sig kvar. Jag läste själv Kejsarn av Portugallien under min 

gymnasiegång, och sedan även under min svensklärarutbildning, och enligt min uppfattning 

används den fortfarande ofta i gymnasieundervisningen. 

Synen på undervisning är i ständig förändring och vad litteraturen i undervisningen har för 

syfte har det rått delade meningar om. Tidigare har man sett på kunskap som ett fast 

bildningsinnehåll som överförs från läraren till eleverna, och man har tänkt sig att vad läraren 

säger är vad eleven lär sig. Det fanns en tydlig kanon och specifika verk som alla elever skulle 

läsa. På 80-talet blev istället erfarenhetspedagogiken populär, där man menade att man i 

undervisningen skulle utgå från elevernas egna erfarenheter. Om detta skriver Maria Ulfgard i 

boken Karlfeldt & Co – den förlorande generationen?3. Hon påpekar att den senaste läroplanen 

är en slags reaktion mot erfarenhetspedagogiken som dominerat under de senaste decennierna. 

Kunskapsinnehållet är idag tydligare, men erfarenhetspedagogiken håller fortfarande en stark 

ställning. Författarna till Karlfeldt & Co frågar sig om de så kallade 90-talisterna, bland vilka 

Selma Lagerlöf ingår4, är på väg bort från undervisningen och därmed bort från den allmänna 

bildningen. Anna Nordlund, en av medförfattarna, talar för en kanon och skriver att ”själva idén 

med en kanon är att skapa förbindelser mellan generationer och förståelse för hur dåtid, nutid 

 
1 Vivi Edström, Selma Lagerlöfs litterära profil, Rabén & Sjögren, Stockholm, 1986, s. 13  
2 Sten-Olof Ullström ”Frågor om litteratur – om uppgiftskulturen i gymnasieskolan” i Läsa bör man…?- den 
skönlitterära texten i skola och lärarutbildning, Lena Kåreland (red.),  Stockholm: Liber, 2009, s. 118 
3 Maria Ulfgard, ”Karlfeldt i skolan? Om litteraturundervisning och bildning i förvandling” i Karlfeldt & Co: 
den förlorande generationen?, Ola Nordenfors & Eva-Britta Ståhl (red.), Västerås: Karlfeldtsamfundet, 2016  
4 Bland övriga 90-talister räknas bl. a. Karlfeldt, Heidenstam, Fröding och Levertin.  
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och framtid hänger ihop.”5 Dagens lärare måste fortfarande utgå från läroplanen i formandet av 

undervisning, men det finns idag inga direktiv om vilka specifika verk som ska läsas och hur 

litteraturundervisningen ska gå till. Undervisningen kan därför skilja sig mycket åt från 

klassrum till klassrum. Som blivande svensklärare känns det relevant att fundera kring varför 

mina elever ska läsa och vad jag vill att eleverna ska uppnå med sin läsning. Jag är inte ensam 

om mina tankar kring vad svenskämnet egentligen ska bestå i; i en artikel i tidningen 

Svenskläraren skriver Fredrik Sandström under rubriken ”Ett meningsfullt svenskämne”6 om 

att svenskämnets syftesbeskrivning får ämnet att låta som ett ”livskunskapsämne” där eleverna 

ska få kunskap om sig själv och omvärlden (mer om det nedan), men att svenskämnet i praktiken 

ofta är mycket mekaniskt och färdighetscentrerat. I artikeln ”Frågor om litteratur – om 

uppgiftskulturen i gymnasieskolan” skriver Sten-Olof Ullström om hur frågor relaterade till 

litteraturläsning har sett ut. Han skriver om att litteraturfrågorna för cirka 20 år sedan7 var alltför 

textcentrerade och inte relaterade alls till eleven eller omvärlden. När artikeln skrevs var 

situationen istället den omvända; frågorna tenderade att hamna långt utanför texten och bara 

relatera till omvärlden eller elevens erfarenheter. Litteraturfrågorna handlade alltså inte längre 

om litteraturen.8 Jag tänker att en fruktbar litteratundervisning är en som grundas i litteraturen, 

men som har nytta för, och i viss mån relaterar till, elevernas liv.  

 

1.1. Syfte och frågeställning  
I kursplanen för svenskämnet i gymnasieskolan kan vi under rubriken svenskämnets syfte läsa 
följande:  

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.9 

I min uppsats vill jag ta fasta på det sista i ovanstående stycke; att skönlitteraturen i skolan ska 

leda till en ”självinsikt och förståelse av andra människors erfarenheter, livsvillkor, tankar och 

föreställningsvärldar”. Min uppfattning är att detta är en bakomliggande litteratursyn som finns 

 
5 Anna Nordlund, ”Den förlorande generationen? Karlfeldt & Co i ett medie-, multi- och masskultursamhälle i 
ständig omvandling” i Karlfeldt & Co: den förlorande generationen?, Ola Nordenfors & Eva-Britta Ståhl 
(red.), Västerås: Karlfeldtsamfundet, 2016, s. 48 
6 Fredrik Sandström, ”Ett meningsfullt svenskämne”, Svenskläraren 8/2 2020, 
https://www.svensklararforeningen.se/ett-meningsfullt-svenskamne/ (Läst: 2020-05-03) 
7 Boken skrevs 2009, så det blir cirka 30 år sedan nu.  
8 Ullström, 2009, s. 132.  
9 Skolverket, Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, 
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-
gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3Fsubje
ctCode%3DSVE%26tos%3Dgy%26sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3 (2020-05-02)  
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hos många lärare, men att det inte är något som det jobbas med explicit i klassrummen. Det 

finns inga konkreta kursmål som bedömer huruvida en elev fått självinsikt eller ökat sin empati 

gentemot sina medmänniskor, men det är något som svenskämnet enligt styrdokumenten ska 

leda till.  

Vad jag i stora drag vill undersöka är litteraturens möjlighet att påverka vår empati och 

självutveckling, men eftersom den typen av undersökning inte är möjlig i en uppsats av den här 

omfattningen (om ens alls) har jag valt att begränsa mig till ett specifikt litterärt verk och en 

didaktisk förståelse av självinsikt och förståelse för andra människor. Vad jag vill göra med 

denna uppsats är att visa på Selma Lagerlöfs författarskaps relevans, och då framförallt verket 

Kejsarn av Portugallien, i förhållande till detta svenskämnets syfte. Syftet med min 

undersökning är att se hur vi kan jobba med Kejsarn av Portugallien för att samtidigt utveckla 

elevernas medmänskliga förståelse och självinsikt. Målet med uppsatsen är inte att visa på att 

Kejsarn av Portugallien har en överlägsen relevans när det gäller litteraturläsning i skolan, utan 

vad jag i uppsatsen gör är att undersöka dess specifika didaktiska potential kopplat till den valda 

delen av styrdokumenten. Undersökningen går alltså inte ut på att undersöka hur eleverna 

faktiskt läser romanen, utan det är främst ett analyserande samtal mellan etablerade teoretiker, 

romanen och mig för att se vilka möjligheter som finns i romanen. Jag använder mig av två 

litteraturdidaktiska teoretiker som delar en grundläggande syn på litteraturundervisning, och 

med hjälp av dessa hoppas jag få en större förståelse för vad litteratur kan göra för eleverna och 

hur vi kan arbeta med litteratur i klassrummet. Frågeställningen lyder därför som följer:  

I ljuset av Rosenblatts och Langers teorier om litteraturens påverkan på människor och 

styrdokumentens krav: Hur kan vi förstå och använda oss av romanen Kejsarn av Portugallien?  

 

1.2. Material  
Kejsarn av Portugallien är en av Selma Lagerlöfs mest kända romaner och publicerades för 

första gången 1914. Den har sedan dess blivit utgiven i många upplagor och även blivit 

filmatiserad. Jag kommer nu återge romanens handling i korthet så att det blir enklare att följa 

med i analysen.   

Romanen handlar om torparparet Jan och Kattrina i Skrolycka som får en dotter. Jan känner 

vid hennes födsel att han börjar leva på riktigt. Han ger dottern namnet Klara Fina Gulleborg 

och deras kärlek till varandra är mycket stark och relationen mycket god. När Klara Gulla är 18 

år får hennes föräldrar veta att de måste betala husbonden 200 kronor för att inte bli av med sin 

stuga. Klara Gulla erbjuder sig då att ge sig av till Stockholm för att tjäna ihop dessa pengar. 
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Föräldrarna får ett brev ifrån henne ett par veckor efter hennes avfärd, men efter det blir det ont 

om livstecken. Jan blir först depressiv av saknad, men får efter ett tag för sig att Klara Gulla 

inte hört av sig eftersom hon blivit Kejsarinna av Portugallien, och han anser sig därmed själv 

vara kejsare. Jan går helt in i rollen som kejsare, medan resten av samhället ser på honom som 

”stollig”. Efter 15 år kommer Klara-Gulla hem, åldrad och ful. Hon kommer hem med planen 

att ta föräldraparet hem till Stockholm och ge dem ett bättre liv, men när hon inser hur hennes 

far har blivit vill hon bara ta med sin mor. När Klara-Gulla och Kattrina är på båten och den 

precis lämnat bryggan på väg mot Stockholm, hoppar Jan efter och hamnar i vattnet och dör. 

Klara Gulla spenderar många dagar med att vänta på bryggan på att de ska hitta faderns kropp. 

Så småningom dör även Kattrina, och samtidigt hittas Jans kropp. De båda begravs, och Klara 

Gulla inser vilken kärlek till henne Jan alltid har levt med.  

Det finns ett flertal anledningar varför jag valt Kejsarn av Portugallien som material till 

denna undersökning. Selma Lagerlöf är en kanoniserad författare och läses av många och jag 

vill dels se hur man kan motivera att använda sig av klassiker i fler syften än att enbart läsa som 

något litteraturhistoriskt, och dels rymmer romanen i fråga mycket att analysera och är en 

tacksam roman för litteratursamtal och litteraturanalys. Det finns forskning kring symbolik, 

berättarstruktur, karaktärernas föregångare, osv. I denna uppsats kommer jag inte primärt 

fokusera på dessa faktorer, utan jag kommer främst fokusera på känsloliv och relationer i 

romanen, men jag kommer också peka på hur vi kan använda oss av analys av viss symbolik 

och berättarstruktur för att bättre förstå de mänskliga erfarenheter vi möter.  

 

1.3. Teori 
Mitt teoretiska ramverk består av teorier av litteraturdidaktikerna Louise M. Rosenblatt och 

Judith Langer samt läroplanen för gymnasieskolans svenskämne. I följande del redogör jag för 

vad styrdokumenten säger samt för de delar av Rosenblatts och Langers teorier jag använder 

mig av. Utifrån dessa tre delar har jag utformat analysfrågor, vilka jag återkommer till i 

metodavsnittet.  

1.3.1. Styrdokumenten  
Som lärare måste man förhålla sig till och anpassa sin undervisning till skolans aktuella 

styrdokument. Min utgångspunkt för denna uppsats är den del i syftesbeskrivningen för 

gymnasiets svenskämne där följande står att läsa:  

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 
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typer av texter samt film och andra medier som källa till självinsikt och förståelse av andra människors 
erfarenheter, livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar.10 (min kursiv) 

”Källa till självinsikt och förståelse av andra människors erfarenheter, livsvillkor, tankar och 

föreställningsvärldar” kan upplevas som stora ord med höga anspråk, och det krävs att jag som 

lärare funderar över vad detta kan innebära. Till kursplanen hör också ett kommentarmaterial 

vilket kan hjälpa oss att tolka styrdokumenten, och där kan vi läsa följande angående litteratur 

i svenskundervisning:  

Svenskämnet ska stimulera elevernas lust att läsa, utmana dem till nya tankesätt och öppna nya perspektiv. 

I kursen svenska 1 fokuseras det allmänmänskliga i tid och rum.11 (mina kursiver) 

Det finns också en förklaring till vad som menas ”Det allmänmänskliga”, och detta förklaras 
såhär:  

Allmänmänskliga förhållanden är förhållanden som människor kan förstå och identifiera sig med, oberoende 
av tid och rum. Det kan handla om existentiella frågor om liv och död, kärlek och relationer, sorg, utanförskap 
eller godhetens och ondskans natur, ämnen som handlar om hur det är att leva som människa – och den 
erfarenheten delar vi alla. Att lyfta fram dessa och andra allmänmänskliga teman bidrar till en förståelse för 
att likheterna mellan människor är större än skillnaderna.12 

Eftersom jag vill undersöka hur litteraturen kan främja självinsikt och förståelse för andra 

människor kommer jag i analysen fokusera på dessa så kallade allmänmänskliga teman om 

kärlek, relationer, sorg och utanförskap, då det finns mycket att hämta om just detta i Kejsarn 

av Portugallien. Det finns idag inget kursmål eller betygskriterium som motsvarar denna del av 

svenskämnets syfte, och det är alltså inget som behöver examineras eller bedömas. Och man 

kan fråga sig om det skulle vara nödvändigt eller om det över huvud taget går att bedöma detta. 

Vidare kan man fråga sig om det är värt att arbeta med denna del av syftesbeskrivningen, då 

det inte ska betygsättas och svenskämnestimmarna kan kännas nog så få ändå. Min uppfattning 

är att arbetet med detta syfte inte behöver ta tid från ämnets kursmål, utan snarare att det ena 

leder till den andra. Att sträva efter dessa mål med hjälp av litteraturen eleverna får tillgång till 

i gymnasieundervisningen handlar inte om att de ska uppnå total självinsikt eller bli människor 

som har förståelse för alla människor i alla situationer. Utan det handlar om att man genom 

läsning av litteratur kanske inser någonting om sig själv eller för förståelse för någon annans 

situation, och framförallt om att utveckla förmågan att göra detta. I analysen av Kejsarn av 

 
10 Skolverket, Kommentarmaterial till ämnesplanen i svenska i gymnasieskolan, 
https://www.skolverket.se/download/18.6011fe501629fd150a28955/1530188053466/Kommentarmaterial_gymn
asieskolan_svenska.pdf (2020-05-02 
11 Ibid. 
12 Ibid.  
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Portugallien kommer jag visa på specifika litterära scener där elever kan få göra just detta. Jag 

återkommer och vidareutvecklar dessa resonemang i uppsatsens analys- och diskussionsdel.  

 

1.3.2. Rosenblatt – litteratur som utforskning och upptäcktsresa  
Louise M. Rosenblatt har skrivit boken Literature as exploration där hon redogör för vad hon 

anser är litteraturens och litteraturundervisningens möjligheter och utmaningar. I bokens 

inledande kapitel skriver hon att för att en elev ska klara av att möta livets oförutsedda problem 

och situationer måste hen förstå sig själv och ha harmoniska relationer med andra människor.13 

Harmoniska relationer förutsätter en förståelse för andra människor, och vi ser alltså här en 

likhet till svenskämnets styrdokument.  

Vare sig vi som lärare vill det eller inte, kommer litteraturundervisningen påverka elevernas 

syn på sin personlighet och syn på samhället, menar Rosenblatt.  Hon menar att ungdomar ofta 

har en längtan efter självförståelse och förståelse för andra människor, och att litteraturen ger 

en möjlighet till detta.14 Både självinsikt och förståelse för andra människor nämns som en 

möjlig verkan av litteraturläsning, liksom styrdokumenten också menar att den ska göra. 

Rosenblatt skriver att man inte kan lära sig det viktigaste i livet genom didaktiska metoder, utan 

det är sådant som måste upplevas, som hamnar i ens personlighet genom emotionella och 

estetiska upplevelser. Man måste leva igenom det. Av det som skolan erbjuder är det litteraturen 

som har högst potential för detta.15 Genom litteraturen kan eleverna uppleva mening i 

förhållande till sådant som i skolans andra ämnen skulle presenteras som abstrakta fakta.16 

Litteraturen kan också låta oss försättas i livssituationer vi annars inte hade haft tid till eller 

möjlighet till i verkliga livet.17 Man får alltså erfarenhet, och inte bara information. Man lever 

igenom, och får inte bara kunskap om18. Det kan också fungera omvänt. Vi kan genom 

litteraturen också uppleva att vi får en objektiv presentation av våra subjektiva erfarenheter. Vi 

får en distans till vad vi själva upplever och kan därmed se på våra egna känslor och upplevelser 

ur en utomståendes perspektiv.19 

Vad är det då som händer i läsaren som gör att detta kan hända? Rosenblatt menar att en 

roman bara är ord på papper innan en läsare fyller dem med mening.20 Enligt hennes teori är 

 
13 Louise M. Rosenblatt, Literature as exploration, 5. ed., New York: Modern Language Association of 
America, 1995, s. 3.  
14 Rosenblatt, 1995, s. 51. 
15 Ibid, s. 173.  
16 Ibid, s. 43.  
17 Ibid, s. 36.  
18 Ibid, s. 38 
19 Ibid, s. 40  
20 Ibid, s. 24.  
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läsning varken en envägs- eller tvåvägskommunikation. Vad eleven får med sig från ett litterärt 

verk beror till stor del på vad den tar med sig in i läsning i form av till exempel livsåskådning, 

tidigare erfarenheter och kultur. Det här måste läraren vara medveten om när man läser litteratur 

tillsammans med elever. Men hur ska detta gå till i en konkret undervisningssituation? 

Rosenblatt menar att det är viktigt att vi som lärare gör det tydligt för eleven att det inte finns 

ett ”rätt sätt” att reagera på ett verk. Eleven måste känna att det sätt hen själv reagerar och tycker 

är berättigat och relevant att uttrycka i klassrummet. Att jobba med färdiga mallar för 

bokrecensioner och bokreferat kan göra att eleven inte känner att det finns utrymme att utrycka 

det hen faktiskt upplevde under sin läsning. En ”ostrukturerad” fråga däremot, kan sätta igång 

elevernas diskussioner och därmed också deras tankar. En första fråga efter läsningen av 

romanen kan helt enkelt vara: Vad tyckte du? Var det något särskilt du reagerade på? Och för 

att sedan komma in på mer analyserande frågor men som fortfarande är av ostrukturerad typ 

kan en fråga vara: Vad är det som händer med Jan? Varför reagerar han som han gör? För ett 

fruktbart boksamtal bör man frångå modellen där eleven talar till läraren som svarar på vad 

eleven sa och bollar vidare till en ny elev. Eleverna måste istället lära sig att lyssna på vad andra 

elever har att säga, och låta sina egna svar utvecklas utifrån vad andra har att säga. Läraren ska 

fungera som en i gruppen.21  

Eftersom eleverna kommer till läsningen med olika bakgrunder och livssyner kan jag enligt 

Rosenblatts teori inte på förhand veta vilka exakta värden och insikter eleverna kommer få av 

läsningen. Vad jag vill göra i den här uppsatsen är alltså inte att visa på moraliska sanningar 

som finns i romanen som eleverna ska lära sig, utan snarare att de ska förstå litteratur och lära 

sig ta tillvara på möjligheterna litteraturen ger. Precis det säger Rosenblatt; att de sociala och 

psykologiska insikterna kommer från den faktiska estetiska upplevelsen av verket.22  

 

1.3.3. Langer – att bygga föreställningsvärldar  
Både styrdokumenten och Rosenblatt menar alltså att eleverna vid läsning av skönlitteratur både 

ska kunna utveckla sin självinsikt och sin förmåga att förstå andra människor. För att reda ut 

hur detta skulle kunna gå till har jag använt mig av Judith Langers teori om föreställningsvärldar 

vilken hon presenterar i boken Litterära föreställningsvärldar23 vilken jag nu kort kommer att 

redogöra för.  

 
21 Ibid, s. 68.  
22 Ibid, s. 31.  
23 Judith A Langer, översättning; Anna Sörmark, Litterära föreställningsvärldar: litteraturundervisning och 
litterär förståelse, Göteborg: Daidalos, 2005 
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Langers syn på litteratur stämmer i stora drag överens med den syn på litteratur som vi hittar 

både i styrdokumenten och hos Rosenblatt. Langer skriver: ”Litteraturen hjälper dem att finna 

sig själva, föreställa sig andra, värdesätta skillnader och söka efter rättvisa.”24 Hon menar att 

man måste betona för eleverna att den subjektiva förståelsen är en normal del av förståelse, och 

att den inte är något vi måste frångå i litteraturläsning. Man ska alltså få eleverna att förstå att 

det inte bara finns ett givet objektivt svar när det handlar om litterär förståelse. Genom att ta 

tillvara på den subjektiva förståelsen kan vi använda den i klassrummet för att dra in eleven i 

berättelsen. Vad man upplever i en berättelse är en subjektiv verklighet.25 Langer menar alltså 

att vi kan förstå både oss själva och vår omvärld bättre genom att läsa skönlitteratur, och att vi 

kan uppleva en subjektiv verklighet genom att ta del av berättelser, och att man med litteratur 

kan utforska båda sina egna och andras möjligheter. Men hur går detta till? Langer menar att 

vid läsandet av skönlitteratur så bygger man vad hon kallar för föreställningsvärldar. 

Byggandet av föreställningsvärldar sker enligt Langer i fyra faser. Nedan beskriver jag faserna 

i korthet. Jag behåller Langers namn på faserna.  

Fas 1: Att vara utanför och kliva in i en föreställningsvärld  

Här börjar man utanför textvärlden med att kliva in i den och letar efter ledtrådar till vad texten 

kan handla om. Denna fas är särskilt aktiv i början av läsningen då vi ännu inte har någon 

konkret uppfattning om karaktärerna eller handling, men fasen aktiveras under hela läsningens 

gång då man utsätts för nya uppfattningar eller om vi av någon anledning ”tappar tråden” och 

hamnar utanför föreställningsvärlden och aktivt måste kliva in igen.26 

Fas 2: Att vara i och röra sig genom en föreställningsvärld  

Fas 2 innebär att man befinner sig i texten, och man använder egna erfarenheter om livet eller 

andra texter för att fördjupa sin förståelse för den aktuella texten i fråga. Föreställningsvärlden 

är öppen för förändringar och nya förståelser utvecklar våra idéer för vad texten handlar om.27 

Fas 3: Att stiga ut och tänka över det man redan vet  

I den här fasen går vi utanför själva texten. Istället för att använda våra egna erfarenheter för att 

förstå texten gör vi nu tvärtom, vi använder texten för att ”öka vår egen kunskap och 

erfarenhet”.28 Man låter textens föreställningsvärld påverka ens liv. Langer hävdar, liksom 

 
24 Langer 2005, s. 13.  
25 Ibid, s. 20.  
26 Ibid, s. 32.  
27 Ibid, s. 33.  
28 Ibid, s. 33.  
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Rosenblatt, att detta är en av de största anledningarna varför vi över huvud taget läser litteratur; 

att vi vill få erfarenheter genom litteraturläsningen för att få ordning på våra egna liv.29 

Fas 4: Att stiga ut ur och objektifiera upplevelsen  

Som rubriken för den här fasen antyder så kliver vi i denna fas ut ur föreställningsvärlden, för 

att kunna objektifiera våra upplevelser och erfarenheter. Vi kan här fundera på textens struktur, 

författarens hantverk, varför vi kom att reagera på något särskilt i texten och huruvida vi 

instämmer eller inte med andras tolkningar av texten.30 Alltså, i första och andra fasen är vi i 

texten/föreställningsvärlden, i tredje fasen är vi i vår egen verklighet, och i fjärde fasen 

objektifierar vi våra föreställningar. Vi ”håller isär dem för att kunna inspektera dem”.31 För att 

eleverna ska kunna ta till sig av budskap i texter och kunna utvecklas som människor vid läsning 

av litteratur, är det nödvändigt att som lärare ha kunskap om dessa faser av 

föreställningsvärldar, för att kunna leda eleverna in och ut ur dem på ett fruktbart sätt.  I 

analysen av Kejsarn av Portugallien kommer jag visa på exempel på hur man rör sig mellan 

föreställningsvärldar. Langer menar att faserna hjälper oss att starta en dialog med eleverna, vi 

kan fråga om deras föreställningsvärldar och tankarna de innehåller.32 Langer menar att det 

finns fyra principer som genomsyrar ett föreställningsbyggande klassrum.  

1. Elever behandlas som individer som under hela livet bygger föreställningar.  

2. Frågor behandlas som en del i den litterära erfarenheten.  

3. Klassens umgänge är ett tillfälle att utveckla förståelse.  

4. För att berika tolkningarna används en mängd olika perspektiv.   

Vi har nu sett att styrdokumenten har stöd i Rosenblatts teori och vi har genom dessa båda en 

inblick i vad det kan finnas för möjligheter med litteraturläsning i klassrummet, och vi har också 

en idé om hur detta ska gå till. Med Langers teori får vi ytterligare uppslag, ett slags didaktiskt 

verktyg, för hur arbetet med litteraturläsning kan gå till i ett klassrum.  

 

1.4. Metod  

Undersökningen jag utför är en textcentrerad analys. Med det menar jag att jag inte försöker 

analysera vad Lagerlöf själv hade för intentioner med texten, utan jag koncentrerar mig enbart 

 
29 Ibid, s. 34  
30 Ibid, s. 35.  
31 Ibid, s. 36.  
32 Ibid, s. 39.  
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på texten som sådan. Jag tar dock delvis hjälp av vad andra forskare tidigare skrivit om texten 

för att berika min analys.  

För att svara på min frågeställning har jag använt mig av litteraturdidaktiska teorier utifrån 

vilka jag har utformat analysfrågor, vilka jag sedan applicerat på primärmaterialet. 

Analysfrågorna är primärt utformade på grund av det teoretiska ramverket, men med 

primärmaterialet i åtanke. Maria Essunger skriver i sin avhandling Kärlekens möjlighet33 att 

man vid analys av skönlitteratur bör låta materialet vara med och utforma analysfrågorna för 

att få ut så mycket som möjligt av analysen. Min metod kan också beskrivas såsom Lina Sjöberg 

beskriver sin metod i avhandlingen Genesis och Jernet34. Hon kallar där sin metod för ett 

trepartssamtal mellan teoretiker, primärmaterial och henne själv. På samma sätt går min 

undersökning till. Jag använder Rosenblatts och Langers tankar, låter dessa tala med Kejsarn 

av Portugallien, och däremellan finns jag som analyserande och tolkande subjekt. Som jag 

skrev i teoriavsnittet menar Rosenblatt att en text blir till i mötet med läsaren, och detta gäller 

förstås även mig när jag läser Kejsarn av Portugallien. Att det är jag själv som är texttolkaren 

gör förstås tolkningen subjektiv och spelar därmed roll för analysresultatet. Detta gäller även 

när jag skriver om Langers faser och föreställningsvärldar. Jag utgår då mestadels från min egen 

upplevelse, men försöker också sätta mig in i hur det är för en elev. Precis som jag är texttolkare 

i den här undersökningen kommer mina framtida elever vara texttolkare när de själva läser.  

1.4.1. Analysfrågor:  
Rosenblatt menar att litteraturläsning kan leda till självinsikt och ökad empati genom att vi tar 
del av andras mänskliga erfarenheter.  

Vilka mänskliga erfarenheter tar vi del av i Kejsarn av Portugallien?  

Hur ser relationerna ut?  

Hur fungerar Langers fyra faser i läsning av Kejsarn av Portugallien?  

Hur kan vi använda oss av detta i undervisningen? 

 

1.5. Forskningsöversikt  

Både Lagerlöf och Kejsarn av Portugallien är väl utforskade och det har skrivits om dem utifrån 

många olika infallsvinklar. Bland det senaste gällande Lagerlöfforskning finns Anna-Karin 

Palms Jag vill sätta världen i rörelse, som är en omfattande biografi över Lagerlöf som 

 
33 Maria Essunger, Kärlekens möjlighet: skönlitterär gestaltning och teologisk reflektion hos François Mauriac 
och Lars Ahlin, Acta Universitatis Upsaliensis, Diss. Uppsala : Uppsala universitet, 2005,Uppsala, 2005 
34 Lina Sjöberg, Genesis och Jernet: ett möte mellan Sara Lidmans Jernbaneepos och bibelns berättelser, 
Gidlund, Diss. Uppsala : Uppsala universitet, 2007, Hedemora, 2006 
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publicerades i år (2020). I biografin kan vi läsa om Lagerlöfs första möte med litteraturen och 

hon beskriver det som att ”Det är livets hela rikedom, som för första gången uppenbaras mig”.35 

Lagerlöf visste alltså själv vad litteraturläsning kan innebära för en människa.  

En central Lagerlöfforskare är Vivi Edström, som skrivit både biografier om Lagerlöf samt 

om specifika verk. Hon har publicerat verk i Lagerlöfstudier men också ett antal fristående 

verk. Hon har till exempel skrivit Selma Lagerlöf Livets vågspel, där hon skrivit omfattande om 

många av Lagerlöfs verk. Lagerlöfsällskapet, där Vivi Edström tidigare varit ordförande, 

bildades 1958 och har sedan dess spridit kunskap om Lagerlöf genom att bland annat publicera 

Lagerlöfstudier i många upplagor. I dessa samlas olika artiklar om Lagerlöf under olika teman 

där det flera gånger skrivits om just Kejsarn av Portugallien. Ett exempel är Kjell Wallströms 

artikel ”Kärlekens skapande kraft” som handlar om hur kärleken påverkar både romanens 

huvudperson och andra runt om honom. Edström tar upp att Lagerlöf själv föreslog att ge ut 

romanen med titeln En svensk kung Lear,36 då även Shakespeares Kung Lear handlar om en far 

som blir sinnessjuk då hans tre döttrar sviker honom. Men romanerna skiljer sig åt i det att 

medan Kung Lear förskjuter sin dotter, upphöjer Jan sin dotter genom hela romanen.  

Lagerlöfforskningen finns även utanför Sveriges gränser. Den danska litteraturvetaren 

Henrik Wivel skriver i boken Snödrottningen bland annat om Kejsarn av Portugalliens kristna 

symbolik. Romanen har ofta kallats för en ”predikan över det fjärde budet” och Edström menar 

att detta till och med är bokens grundmotiv, att: du skall hedra din fader och din moder.37 Wivel 

skriver också om relationen mellan Jan och Klara Gulla och hur den, enligt honom, närmar sig 

det erotiska eller incestuösa. Både han och Edström har skrivit om att Jan skulle ha skapat den 

nära relationen med dottern som ett substitut för ett äktenskap utan lidelse.38 Vidare skriver 

Wivel att det är på grund av att Jan har insyn både i fantasins värld och verkligheten som gör 

att han har förmågan att medla i olika sociala konflikter.  

Jag nämnde att jag inte själv undersöker hur elever faktiskt läser romanen, men detta har 

däremot Gunilla Molloy gjort. Hon har skrivit boken Selma Lagerlöf i mångfaldens klassrum 

vilken är en fältstudie där hon studerat fyra klasser och deras arbete med olika verk av Lagerlöf. 

Hon undersöker dels huruvida det går att förena en estetisk läsart39 med en kritisk sådan, och 

 
35Anna-Karin Palm, Jag vill sätta världen i rörelse: en biografi över Selma Lagerlöf, Albert Bonniers Förlag, 
Stockholm, 2020, s. 72  
36 Vivi Edström, Selma Lagerlöf: livets vågspel, Natur och kultur, Stockholm, 2002, s. 434  
37Edström, 2002 s. 434.  
38 Henrik Wivel, översättning: Birgit Edlund, Snödrottningen: en bok om Selma Lagerlöf och kärleken, Bonnier, 
Stockholm, 1990 
39 Med estetisk läsning syftas en läsning som är spontan och inte i första hand analyserande och kritisk. 
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tar del av elevreflektioner för att se hur de läst och uppfattat verket.40 Under arbetet med 

romanen fick eleverna skriva läsloggar, metareflektioner, seriestrippar samt förde 

litteratursamtal där läraren ställde frågor för att driva eleverna framåt i sina reflektioner. 

Elevernas reaktioner på verket skiljer sig mycket åt, då någon enbart beskriv den som ”tråkig”41 

medan andra blev mycket berörda och gjorde djupgående analyser av romanen. Molloys 

avslutande didaktiska kommentar till undersökningen består i att det finns ett demokratiskt 

värde i litteraturläsning eftersom litteratursamtalen kan synliggöra likheter och olikheter i 

elevers läsning, och att en kombination av den estetiska och kritiska läsarten kan vara fruktbar 

för detta syfte. Hon menar att vi inte kan mäta vilka värden eleverna får med sig av läsningen, 

men att det genom att skapa möjligheter att tillsammans läsa och diskutera litteratur kan närma 

oss detta demokratiska värde.42 Denna studie är den som ligger närmast min, men Molloys 

studie handlar om elevernas konkreta arbete med romanen och hur de förstår berättelsen och 

vad som kommer fram i litteratursamtalen.43 Min studie skiljer sig från denna eftersom min 

enbart behandlar ett av Lagerlöfs verk, samt genom att jag belyser en specifik del av läroplanen 

och gör det på ett teoretiskt plan.  

Skönlitteraturens påverkan på människan och framförallt på vår moral har det också forskats 

kring. I boken Loves knowledge har Martha Nussbaum samlat ett antal av sina essäer om 

litteratur och filosofi. En av dem heter ”Reading for life” och i denna menar hon att 

skönlitteraturen kan vara överlägsen gällande utveckling av moral eftersom den ”förför en” och 

får en att bli ”kär”, jämfört med till exempel andra moralfilosofiska texter som strävar efter att 

bli ifrågasatta och har ett kritiskt förhållningssätt. Till skönlitteraturen formar vi en annan typ 

av relation, en affektiv sådan, som liknar en vänskapsrelation. Och precis som vänner kan forma 

oss, gör litteraturen det på samma sätt.44 

Vad som skiljer min studie från till exempel Nussbaum och Rosenblatt är att jag inte vill 

visa på litteraturens generella påverkan på vår självinsikt och empati, och jag fokuserar här ett 

specifikt verk och dess didaktiska potential.  

 

 
40 Gunilla Molloy, Selma Lagerlöf i mångfaldens klassrum, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2011, s. 91.  
41 Gunilla Molloy, Selma Lagerlöf i mångfaldens klassrum, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2011, s. 121.  
42 Molloy, 2011, s. 123. 
43 Molloy, 2011, s. 91 – 123. 
44 Martha Craven Nussbaum, Love's knowledge: essays on philosophy and literature, Oxford Univ. Press, New 
York, 1990, s. 234 – 238. 
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2. Analys  
Följande del består av en analys av Kejsarn av Portugallien. Analysen är uppdelad i mindre 

underrubriker. Analysfrågan om relationer finns främst avhandalt i rubriken; ”Kärlek och 

relation”. Frågan om mänskliga erfarenheter går förstås in under relationer, men resterande 

erfarenheter vi tar del av i romanen har jag samlat under rubrikerna ”Sjukdomen” och ”Klass 

och sociala förväntningar”. Frågan om föreställningsvärldar nämns kort i dessa rubriker men 

får huvudfokus i sista delen av analysen under rubriken ”Föreställningsvärldarna”. De delar av 

romanen jag här analyserar är alltså sådant vi får leva igenom och erfara, och som vi därmed, 

enligt Rosenblatt, lär oss av.  

2.1. Kärlek och relationer 
När Klara Gulla föds börjar Jans hjärta klappa. Det är första gången han känner sitt hjärta slå 

utan att ha ansträngt sig fysiskt, och han förstår inte vad som händer med honom, när han för 

första gången får sitt nyfödda barn i sina armar. Barnmorskan frågar honom om han inte förr 

har tyckt om någon så mycket att han fått hjärtklappning för dennes skull. Han svarar nej och 

inser sedan följande:  

Men i samma stund begrep han vad det var, som hade satt hjärtat igång på honom. Och inte nog med det, 

utan han började också ana vad som hade varit felet med honom i hela hans liv. För den, som inte känner 

av sitt hjärta varken i sorg eller i glädje, den kan säkert inte räknas som en riktig människa.45 

Ovanstående citat upplever jag vara en kärnmening för hela romanen. Jan upplever att han själv 

föds när Klara-Gulla föds. Han känner för första gången riktig kärlek och han upplever sig själv 

för första gången som en riktig människa. På grund av barnets stora påverkan på honom blir 

hon därmed det viktigaste i hans liv. Kärleken som här väcks i det här ögonblicket är det som 

sedan för hela berättelsen framåt, och kärleken till Klara Gulla är också vad som till slut driver 

Jan in i döden. Vi kan redan här göra en koppling till teorierna och styrdokumenten, då vi ska 

sträva efter att förstå andra människor och det som nämns här är vad det är att vara ”en riktig 

människa”, och enligt Jan är det en som känner kärlek. Genom att ha detta i åtanke förstår vi 

Jan bättre. Jag återkommer till ämnet kärlek under hela analysen, men tänker nu analysera 

familjerelationerna i romanen.  

Klara Gulla och Jan har en nära relation från det att hon föds till dess hon är 18 år och åker 

till Stockholm. De går alltid hand i hand och Jan är stolt över allt hans dotter företar sig. Klara 

Gulla är en duktig och ordentlig flicka, och det är också dessa förväntningar som ligger på 

henne från hennes föräldrar. Ett exempel på de höga förväntningar som ligger på henne är när 

 
45 Selma Lagerlöf, Kejsarn av Portugallien en värmlandsberättelse, Bonnier, Stockholm, 1914, s. 14. 
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husbonden Lars Gunnarsson kommer och kräver sina 200 kronor för att familjen ska få ha kvar 

sin stuga och blir Kattrina arg och säger emot medan Jan blir tyst.  

Jan sa ingenting. Han satt och såg på Klara Gulla, såg och väntade. Det blev så tydligt för honom, att allt 

detta var tillställt för hennes räkning, för att hon skulle få visa vad hon dugde till.46 

Och så småningom erbjuder sig Klara Gulla att åka till Stockholm för att tjäna ihop dessa 

pengar. Det är delvis för att få ihop pengar till föräldrarna som Klara Gulla vill åka, men hon 

åker också på grund av en längtan att komma ut i världen. Jan var säker på att Klara Gulla skulle 

rädda dem ifrån att bli av med hemmet, men när han ser Klara Gulla stå på ett berg och sträcka 

ut händerna efter världen förstår han själv vilka andra motiv hon också har. Han förstår att 

hennes agerande inte enbart låg i lojalitet mot föräldrarna, utan att hon också längtar bort. Att 

åka ifrån föräldrarna är alltså både en räddningsaktion men också en frigörelse från hemmet. 

Kärleken, men också konflikten mellan förbund och egen vilja, gestaltas på många sätt, och 

ett konkret sätt som det visas på är genom gesterna. Att hålla händer är en gest som återkommer 

flera gånger i berättelsen. Jan och Klara Gulla går alltid hand och hand. Ett specifikt exempel 

har vi när Klara Gulla är 11 år och hon och Jan är på födelsedagskalas hos löjtnant Liljecrona. 

Under hela kalaset håller Jan Klara Gullas hand fram till att Jan blir så uppslukad av kalasets 

händelser och hittar sedan Klara Gulla i ett träd i färd med att palla äpplen.47 Denna incident 

beskrivs som den enda gången som Jan är ”förargad och skamsen för hennes skull”.48 Händerna 

släpps och deras förbund bryts för en stund.  

Ett annat exempel på detta har vi när Klara Gulla går i skolan. Tidigare har den gamle 

klockaren gått runt hos hemmen och undervisat, men nu får barnen rent konkret gå utanför 

hemmet, till en institution.49 Det beskrivs att föräldrarna i byn tyckte att det kände sig ”litet 

främmande för barnen, sedan de hade börjat gå där.”50 På examensdagen går Jan och Klara 

Gulla hand i hand till skolan, och när hon kommer dit släpper hon hans hand. Alltså; händerna 

som förbund och händerna som brytandet av förbund. Jan sätter sig längst fram, bland de 

förnämsta, för att han känner att han måste se Klara Gulla. Under examen upplever han det som 

att Klara Gulla ignorerar honom, till dess att läraren frågar Klara Gulla vad Gud brukar kallas 

för och efter att ha kommit på att Gud i bönen brukar kallas för fader svarar hon: ”Vi kallar 

honom Jan!”51 Under denna dag upplever Jan alltså först ett försök till frigörelse från Klara 

 
46 Lagerlöf, 1914, s. 96.  
47 Ibid, s. 76.  
48 Ibid, s. 72.  
49 Ibid, s. 49.  
50 Ibid, s. 50. 
51 Ibid, s. 53.  
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Gullas sida, till en känsla av att hon är ”alltjämt hans och ingen annans”.52 I ovanstående 

exempel får vi en tydlig bild av både nödvändigheten av att frigöra sig från sina föräldrar, men 

också vilka konflikter detta kan medföra. Skolan som institution är när romanen utspelas något 

nytt, som föräldragenerationen inte tagit del av på samma sätt.53 Men även om skolan som 

institution inte är främmande för föräldrar idag, kan det troligtvis fortfarande upplevas som en 

värld som barnet har tillgång till och föräldern känner sig främmande inför. Att gå i skolan kan 

därför kännas som, och vara en del i, en frigörelse från hemmet, samtidigt som frigörelsen kan 

innebära ångestladdade känslor från båda parter. Som Rosenblatt skriver så kan litteraturen ge 

en objektiv presentation av ens subjektiva känslor. Denna typ av längtan efter frigörelse och 

dess eventuella konflikter som Klara Gulla är med om är troligtvis något eleverna kan relatera 

till. Här finns det alltså uppslag för diskussioner och för självinsikt hos eleverna. Genom att 

försöka förstå Klara Gullas handlingar och känslor, kan de kanske också förstå en del av sig 

själva. Och genom att relatera till Jan kanske de kan förstå föräldraperspektivet, och därmed få 

förståelse för andra. Jag vill dock återigen påminna om att vi inte kan veta vilken referensram 

eleven möter texten med, och vi kan förstås inte veta att det är precis ovanstående eleven får ut 

av texten, men det är ett uppslag för vidare diskussion och tankar.  

Låt oss nu kort fokusera på en annan relation, den mellan Jan och Kattrina. I början av 

berättelsen är det inte ett kärleksfullt äktenskap mellan Jan och Kattrina vi får beskrivet för oss, 

utan vi förstår att det handlar om ett äktenskap som blivit till av praktiska orsaker och nu har 

det också råkat bli ett barn. I Kattrina finner vi dock så småningom en mycket förstående hustru 

och medmänniska. Ett exempel på hennes insikt i Jans problematik har vi när Klara Gulla kallar 

Jan för galen, och Kattrina svarar med det ofta citerade:  

Jan är inte stollig […] Men Vår Herre har satt en skärm framför ögona på honom så han inte ska behöva se 

det, som han inte tål ve å se. Å det kan en bara vara tacksam för.54  

När Jan efter Klara Gullas avfärd blir sängliggande förklaras det i texten att Kattrina vet att det 

är med trånsjuka som det är med andra sjukdomar, att den måste få ta sin tid innan det går 

över.55 Att Kattrina likställer Jans depressiva tillstånd med ”andra sjukdomar” känns insiktsfullt 

och empatiskt, framförallt för tiden verket utspelas i. När vi i vår läsning reagerar på att Kattrina 

är empatisk och insiktsfull har vi gått utanför romanens egen föreställningsvärld; vi har hamnat 

i Langers fas 4. Vi lägger våra egna värderingar på romanens karaktärer och funderar kanske 

 
52 Ibid, s. 53.  
53 Ibid, s. 48.  
54 Ibid, s. 252.  
55 Ibid, s. 133.  
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på varför vi tycker att Kattrina är empatisk och vad det är som gör att vi uppfattar henne som 

så. Detta kan också göra att vi hamnar i fas 3, det vill säga att vi genom de erfarenheter vi får 

från romanen också lär något om vårt eget liv. Det kan till exempel handla om att vi funderar 

på hur vi själva skulle reagerat i en liknande situation, eller om vi har varit med om något 

liknande och vad vi gjorde då. Jan är också trogen sin hustru, även när han är som mest 

uppslukad i sitt kejsarskap. När han får frågan av om han någon gång ska resa med Kejsarinnan 

till Portugallien svarar han att han blir kvar hos sin hustru.56 Äktenskapet är inte ett romantiskt 

sådant, men präglas av förståelse och en ömhet för varandra.   

2.2. Sjukdomen   
Den första gången vi skymtar vad som ska utvecklas till att bli Jans sjukdom är när Klara-Gulla 

precis åkt iväg till Stockholm, och det är också första gången vi ser prov på hans ”medlande”. 

Jan och Kattrina står ensamma kvar på bryggan, men plötsligt ändras Jans ansiktsuttryck och 

det börjar rycka i hans läppar. Efter en stund vänder han sig mot Kattrina och frågar om inte 

hon såg något, vilket Kattrina svarar att hon inte gjorde. Jan svarar att det var Klara Gulla som 

kom tillbaka, och som sa åt Jan att nu när hon är borta måste Jan och Kattrina fortsätta hålla 

sams, för hennes skull. Sedan går de därifrån tillsammans hand i hand.57 Innan Klara Gullas 

avfärd hade Jan och Klara Gulla gått hand i hand, och nu fick istället Kattrina hålla Jans hand. 

Det är således barnet som förbinder dem och håller ihop dem. Vi har här återigen händerna som 

ett tecken på kärlek och förbund. När vi noterar detta och sett dessa mönster har vi gått utanför 

berättelsen och befinner oss därmed i Langers fas 4.  

Två veckor efter Klara-Gullas avfärd får föräldrarna ett brev av henne. Men efter detta första 

brev dröjer det länge till nästa. Och här sås ett frö till vad som ska komma att bli Jans fantasier 

om allt Klara Gulla råkat ut för. När Jan är och hälsar på notbindarn hittar notbindarn på en 

liten historia om vad som kan ha hänt Klara Gulla som gjort att hon inte haft tid att skriva till 

föräldrarna. Vid nästa besök tar Jan upp det igen och notbindarn säger: ”Men det där var ju bara 

något litet jag hittade på” och Jan svarar: ”Men det var ändå bra roligt att höra.”58 I brist på brev 

förlitar sig Jan på uppdiktade historier om vad som hänt Klara Gulla. Han måste för att stå ut 

med tillvaron lita på att något underbart hänt henne som gör att hon inte har möjlighet att skriva 

hem till sina föräldrar. Och det är här Jans sjukdom börjar synas. I och med detta kommer han 

ur sin tidigare apatiska depression. Han kliver in i en slags psykos, men upplever det själv som 

att han blivit frisk. Att han själv upplever det så märker vi genom att när han möter en 

 
56 Ibid, s. 185.  
57 Ibid, s. 112.  
58 Ibid, s. 137.  
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förbipasserande på promenad som säger att det är skönt att se att han mår bättre svarar han ”Det 

har jag å tacka min snälla Ol’ Bengtsa för, sa Jan, med ett hemlighetsfullt leende. Det är han, 

som har botat mig.”59  

Vid ett tillfälle är det en person som i elaka ord berättar för Jan vad som hänt Klara Gulla 

borta i Stockholm; att hon blivit prostituerad. Ordet nämns inte för läsaren, men vi förväntas 

förstå. När vi befinner oss i Langers fas 2, rör vi oss i föreställningsvärlden men måste ibland 

ta hjälp av egna erfarenheter av livet. Detta måste vi alltså göra här för att helt förstå vad 

berättelsen vill säga oss. Här finns det också utrymme för vad Rosenblatt kallar för en 

”ostrukturerad fråga” för att sätta igång diskussionen kring vad eleverna tror och sätta igång 

deras litteraturanalyserande. Jan svarar med att berätta vad han själv tror sig veta, att Klara 

Gulla har blivit Kejsarinna av Portugallien och beskriver hur hennes återvändande kommer att 

se ut. På samma sätt som han började hitta på historier om varför Klara Gulla inte skrivit några 

brev fortsätter han nu på samma spår genom att hitta på historier om vad som hänt Klara Gulla 

borta i Stockholm. Genom detta upplever Jan det som att han fått sin dotter tillbaka.60 

Historierna och fantasin blir ett substitut för dotterns närvaro. Det är inte bara Kattrina som är 

förstående för hans sjukdom. Personen som kallas för Stoll-Ingborg kallar Jan i Skrolycka för 

Jan i Längtedalarna.61 Liksom Kattrina förstår Stoll-Ingborg att Jans tillstånd beror på en 

outhärdlig längtan.  Som Edström skriver fungerar alltså Jans sjukdom som en flykt och en 

censur från en verklighet han inte klarar av att hantera. 62 Edström påpekar att Jan inte bara är 

en dåre, utan att genom att vi får insikt i varför han beter sig som han gör så blir han också en 

av oss. Hon skriver att ”galenskapen är en expressiv konstruktion för att visa att han kämpar 

samma kamp som vi”.63   

2.3. Klass och sociala förväntningar  
Ovanstående resonemang för oss in på vidare tankar kring klass och sociala förväntningar. I 

början av romanen möter vi Jan som fattig torpare och backstusittare. Innan han enligt sig själv 

blivit kejsare är han medveten om att han hör till de lägsta i samhället. När han och Klara Gulla 

är och hälsar på ett par rika släktingar försöker de skicka med dem mat, vilket Jan demonstrativt 

ställer ifrån sig på vägen ut för att visa att de inte är i behov av hjälp. När han blivit Kejsaren 

blir han fortsatt kallad för tiggare ett par gånger. Under romanens gång får vi vara med när han 

är med om en typ av klassresa i två huvudsteg. Första gången Jan stiger i rang är vid Klara 

 
59 Ibid, s.126.  
60 Ibid, s. 160.  
61 Ibid, s. 149. 
62 Edström, s. 440. 
63 Ibid, s. 441.  
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Gullas födsel. Genom att han får sitt barn upplever han sig ”förljuvligad” och han anser att när 

han har något så fint som Klara Gulla måste andra också förstå att han numera är något mer än 

bara en fattig torpare. På grund av att han har Klara Gulla blir han modigare och vågar ta för 

sig mer. Andra gången han stiger i samhällsklasserna är när han, i sina egna ögon, blir Kejsarn 

av Portugallien. Genom Jans kejsarblivande stiger han i klass inte bara för sig själv, utan på sätt 

och vis även i andras ögon. När han fått för sig att Klara Gulla har blivit Kejsarinna av 

Portugallien, anser Jan är han därmed måste vara Kejsare av Portugallien. Genom detta anser 

han sig ha kejserliga plikter. Jan är också själv mån om att hans omgivning inte ska bli 

obekväma av hans nya ställning som kejsare. Han vill inte säga eller göra något, så att hans 

vänner ska känna sig ”förbisedda eller bortglömda”.64 

På grund av sitt kejsarskap anser han att han förväntas närvara vid kalas och begravningar 

hos de förnämsta personerna i socknen. När Björn Hindriksson, en avlägsen rik släkting till Jan, 

dör, tar Jan sig till begravningen trots att han inte fått en inbjudan då han anser att det är hans 

ansvar som kejsare och att de andra gästerna måste vilja ha honom där.65 Men han blir också 

inbjuden till fester. Löjtnant Liljecrona bjuder in honom till kalas, trots att han ”egentligen” är 

en fattig torpare. Han har därmed alltså på ett sätt stigit i klass även i andras ögon.  

En anledning till varför han vinner respekt hos andra under sin tid som kejsare är på grund 

av att han hjälper till att ställa sociala konflikter till rätta i byn. Jan har ett sinne för att ordna 

fred i sociala relationer, och framförallt i relationer mellan föräldrar och barn. Detta sker tre 

gånger i berättelsen: En av händelserna består i att Björn Hindriksons och hans son Linnart har 

bråkat med varandra, vilket resulterat i att Linnart flyttat till en annan socken. När Björn ligger 

för döden bestämmer sig Jan för att ta sig till socknen där Linnart bor för att berätta det för 

honom och ge honom en chans att träffa honom en sista gång och få ordning på deras konflikt. 

En annan gång då Jan visar prov på sina medlingskunskaper sker det mellan Lars Gunnarsson 

och hans far Erik i Falla. Då byns präst är på besök för ett husförhör hör Jan knackningar på 

dörren, som ingen annan hör. Till slut går han för att öppna dörren och ser att det är Erik i Falla 

(som är död) och som vill lämna ett meddelande till sin son Lars Gunnarsson.  Den tredje far 

och son-konflikten är mellan Notbindar-Ola och hans son, där Jan kommer och berättar för 

sonen att han sett i en dröm var sonen glömt en revers66, och genom att denna kommer till rätta 

reds konflikten mellan fadern och sonen ut. Att Jan ”ser” Erik i Falla och ger ett meddelande 

och att han drömmer om var reversen finns uppfattas av de andra karaktärerna som ”synskhet”, 

 
64 Lagerlöf, 1914, s. 180.  
65 Ibid, s. 186.  
66 Ibid, s. 237.  
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men kan tolkas som att eftersom situationen de befinner sig i liknar den som Jan befinner sig i 

så förstår han vad de andra känner och hittar på ett sätt att lösa situationen på. Som Vivi Edström 

skriver i Selma Lagerlöfs litterära profil så fungerar dessa tre konflikter som Jan lyckas lösa 

som en motvikt till romanens huvudkonflikt som han inte hanterar.67 När vi läser om 

händelserna och relativt oreflekterat tar del av dem befinner vi oss i fas 1 och 2, men när vi ser 

dessa mönster och förstår att det är just i konflikter mellan föräldrar och barn som Jan har insikt 

i befinner vi oss i fas 4.  

Ett annat exempel på när sociala koder och förväntningar på hur man ska vara utmanas har 

vi när Klara Gulla för första gången bär sin röda klänning. Prästen säger då åt henne att ”och 

på samma sätt ska du inte klä dig så grann som en herrgårdsmamsell, när du bara är dotter till 

en fattig backstusittare”.68 Jan förklarar att Klara Gulla borde vara klädd som solen om hon 

skulle vara klädd på ett passande sätt, eftersom hon varit en sol och glädje för hennes föräldrar. 

Prästen förstår då vad Klara Gulla betyder för sina föräldrar, och menar att hon kan ”bära sin 

dräkt med heder”.69 Tidigare har Jan upplevt det som att han stigit i samhällsklass genom att 

han har något så fint som Klara Gulla, men nu erkänner till och med socknens präst att om man 

varit till så mycket glädje för sina föräldrar så är det berättigat att klä sig på ett sätt som annars 

inte lämpas för Klara Gullas klasstillhörighet. På samma sätt får Kejsaren klä sig på ett sätt som 

inte är typiskt för sin samhällsklass eftersom han anammar ett visst beteende.  

Kjell Wallström skriver i sin essä ”Kärlekens skapande kraft i Kejsarn av Portugallien” att 

vi i berättelsen kan finna olika typer av kärlek. Vi har dels den profana kärleken som kan sägas 

stå i centrum för berättelsen; den mellan Jan och Klara Gulla. Men Wallström beskriver 

kärleken i romanen som något närmast metafysiskt70, och jag är högst benägen att hålla med. 

Inte i den mening att kärleken alluderar på Gud, utan i den meningen att kärleken påverkar och 

skapar bortom medveten handling. Berättelsen har dock som tidigare nämnts ofta tolkats som 

en kristen allegori, och för att använda oss av kristen terminologi kan man kalla kärleken i 

romanen för frälsande. Det är kärleken som sätter igång Jans hjärta, men Jans kärlek till Klara 

Gulla är i förlängningen en katalysator till det mesta som händer i romanen. Jans medlande 

mellan föräldrar och barn är på grund av den ”synskhet” han fått av sin sjukdom, som i längden 

är en konsekvens av hans kärlek till Klara Gulla. Jan säger själv om detta att: ”Det där är saker, 

 
67 Edström, 1986, s. 149. 
68 Lagerlöf, 1914, s. 90.  
69 Ibid, s. 91.  
70 Kjell Wallström ”Kärlekens skapande kraft i Kejsarn av Portugallien” i Lagerlöfstudier. 5, Sunne: Selma 
Lagerlöf-sällskapet, 1976, s. 85 
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som jag förstår mej på. Jag vet vad jag har gett dig, och jag vet som har lärt mej det”.71 Han 

syftar då på Klara Gulla. Palm påpekar att hos Lagerlöf hör seendet (eller ”synskheten”) alltid 

samman med kärleken.72 

 

2.4. Föreställningsvärldarna   
Hittills i analysen har jag nämnt Langers faser ett antal gånger, men låt oss nu fokusera lite 

extra på dem. Att dela in läsningen i faser är inte alltid görbart på ett så tydligt sätt som jag 

framställde det i teoriavsnittet. Under läsningen sker det glidande övergångar mellan de olika 

faserna och de kan överlappa varandra. Om man i undervisningen till exempel har flera 

boksamtal under läsningens gång rör man sig troligtvis mer mellan faser än vad man gör vid en 

individuell läsning.  

Innan man börjar läsa och precis i början av läsningen befinner vi oss förstås i fas 1. Vet man 

ingenting om Kejsarn av Portugallien kan det vara svårt att utifrån titel, omslag och 

författarnamn förutsäga vad den kommer att handla om. Genom att ge eleverna en kort 

bakgrundsinformation om romanen; till exempel om författare och något kort om handlingen, 

kan de troligtvis lättare ta sig in i fas 2. När vi sedan är inne i läsningen och låter oss föras in i 

historien utan att reflektera över något annat befinner vi oss i fas 2. Vi behöver dock ta hjälp av 

kunskap från egna livserfarenheter för att förstå en historia. I den här romanen kan detta bli 

särskilt relevant kring det faktum att Klara Gulla har hamnat i prostitution. Detta är något som 

är centralt i berättelsen men som aldrig explicit skrivs ut. Förstår vi detta får vi troligtvis en 

djupare förståelse av hela romanen, eftersom det kan anses vara ytterligare en anledning till 

Jans insjuknande då det är något han i det längsta vill förneka. Om eleverna tillsammans läser 

romanen och har boksamtal kanske det är någon i klassen som förstår vad som hänt henne, och 

om så inte är fallet finns läraren som kan hjälpa dem att resonera sig fram till det. Eleverna 

måste alltså få hjälp att röra sig genom olika faser i skapandet av föreställningsvärldarna. Som 

nämnt i teoridelen menar Langer att detta är en av principerna för ett föreställningsbyggande 

klassrum; att ”klassens umgänge är ett tillfälle att skapa föreställningsvärldar” samt att frågor 

ska behandlas som en del av den litterära erfarenheten. Att tala om läsupplevelsen behöver alltså 

inte anses som något skilt från själva läsupplevelsen i sig, utan som en del av den.  

Fas 3 anser jag vara den mest relevanta fasen för den här uppsatsens syfte. Här tar vi alltså 

det vi lärt oss av litteraturen och relaterar det till vårt eget liv. Jag vill återigen påminna om 

Rosenblatts ord om att varje elev möter läsningen med sina egna erfarenheter och 

 
71 Lagerlöf, 1914, s. 123.  
72 Palm, 2020, s. 493.  
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livsåskådningar. Både Langer och Rosenblatt poängterar värdet av den subjektiva läsningen. I 

en undervisningssituation handlar det alltså inte här om att klassen och läraren tillsammans ska 

komma fram till konkreta värden som eleverna ska tillämpa, utan det handlar om att lära sig 

lära av litteratur. Och för att lära sig lära av litteraturen behöver man analysera den. När vi läser 

romanen hamnar vi i en, enligt Langer, föreställningsvärld där vi med hjälp av både våra egna 

erfarenheter och med det som romanen berättar för oss bygger upp en värld kring hur vi tror att 

saker är, ser ut och fungerar i romanens fiktiva värld. I fas 4 går eleven ut ur sin egen 

föreställningsvärld, och här kan eleverna jämföra upplevelserna med varandra. I ett samtal kan 

man ställa frågor som ”Hur tolkade du detta, och varför?”. Vi har hittills sett exempel på detta 

genom att man till exempel uppmärksammar en karaktär som empatisk eller ser mönster i form 

av handhållande som tecken på förbund. När vi befunnit oss i fas 4 och tolkat mönster eller 

berättarstrukturer har vi troligtvis fått en större förståelse för varför karaktärerna agerar som de 

gör och därmed en större förståelse för deras mänskliga erfarenheter. Som lärare kan man få 

återföra eleverna till fas 3, och fundera kring hur detta relaterar till deras egna liv. Man skulle 

utifrån bokens teman kunna fundera på frågor som: ”Hur påverkar kärlek mitt liv?” och ”Vad 

finns det för sociala förväntningar i mina relationer?”. Som Molloy skriver är det denna 

blandning av en estetisk läsning och en kritisk läsning som gör att vi kommer längre i vår 

förståelse.  

I Kejsarn av Portugallien har vi flera dimensioner av föreställningsvärldar, då Jan på grund 

av sin sjukdom kan sägas leva i en annan slags föreställningsvärld än resten av 

romankaraktärerna, och oss läsare. Men ändå förstår vi Jan, och vi upplever det han upplever i 

romanen. Wivel skriver att det är på grund av att Jan befinner sig i fantasin och verkligheten, 

det vill säga två föreställningsvärldar, på samma gång som han har förmågan att medla i sociala 

konflikter. Låt oss se hur Lagerlöf gör för att lyckas med detta. En av faktorerna som gör att vi 

förstår Jan och hans föreställningsvärld är att fokaliseringen, med ett fåtal undantag, ligger hos 

Jan. Vi får berättelsen till oss genom Jans blick. Även om vi förstår att mycket av det han 

upplever inte är rimligt eller ”verkligt”, så förstår vi honom och känner med honom. En annan 

faktor är själva berättartekniken. Romanen är skriven med ett tilltal som ligger nära den 

muntliga berättartraditionen. Som Palm skriver så är romanens ton en förtrolig sådan ”som 

lånats från det muntliga berättandets intima relation mellan berättare/lyssnare/berättelse”.73 Vi 

som läsare känner oss direkt tilltalade, och man upplever en trovärdig berättare som berättar för 

oss hur saker och ting förhåller sig. Berättaren ”lurar in oss” i berättelsen. När vi känner så är 
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vi i Langers fas 2, alltså helt inne i berättelsen och känner och upplever det karaktärerna känner 

och upplever. I Palms biografi över Lagerlöf kan vi läsa att Jan har en verklig förlaga som 

Lagerlöf minns från sin barndom i Värmland. I romanen har hon valt att skildra honom inifrån, 

istället för utifrån, vilket hade riskerat att göra honom, som Palm skriver, till en ”lustig figur.” 

Carina Kullgren skriver också att Lagerlöf presenterar karaktären Jan på ett speciellt och 

otraditionellt sett genom att inte presentera hans liv i kronologisk ordning och låta oss lära 

känna honom på det sättet, utan istället presenterar hon de mest kritiska ögonblicken i hans liv 

och tillvaro, och låter oss förstå Jan på det sättet.74 I varje kapitel presenteras en specifik 

situation som på något sätt är avgörande eller viktig för Jans och Klara Gullas relation. Detta 

lär alltså också vara en faktor till varför vi förstår Jan och Jan och Klara Gullas relation så väl 

och det gör också att vi kommer närmare erfarenheten som romanen vill förmedla, vilket ju 

Rosenblatt menar är viktigt för att lära sig av litteraturen. Det episodiska i Lagerlöfs berättande 

kan också vara didaktiskt förtjänstfullt av andra anledningar. Varje kapitel är ett avklarnat och 

avrundat avsnitt vilket gör det tacksamt att plocka ut specifika kapitel att föra diskussioner både 

kring innehållet och kring hur vi läser, det vill säga hur vi rör oss mellan Langers faser.  

Genom att tydliggöra dessa faser för eleverna genom att koppla dem till en konkret 

läsupplevelse blir det tydligare för eleverna vad de faktiskt är med om och på vilket sätt de 

läser. Medvetenheten om faserna kan sägas vara det didaktiska verktyg vi använder för att nå 

längre i Rosenblatts teori. Genom att tala om läsupplevelsen, till exempel genom att diskutera 

relationerna i romanen som om det var personer i våra egna liv, gör vi också läsupplevelsen 

tydligare för oss. Som Rosenblatt skriver är det när vi själva erfar något eller lever igenom 

något som vi på riktigt lär oss.  

 

3. Sammanfattande diskussion 
I Kejsarn av Portugallien hittar vi alla ämnen som styrdokumenten beskriver som 

allmänmänskliga; liv, död, kärlek, relationer, sorg, utanförskap och godhetens och ondskans 

natur. Genom att analysera romanen har jag visat på några av de mänskliga erfarenheter vi kan 

tänkas ta del av i läsningen. Det viktigaste lärdomarna i livet får man genom att uppleva och 

erfara, menar Rosenblatt, och kan inte ske genom didaktiska metoder. För att få ut en ordentlig 

upplevelse och erfarenhet av litteraturläsningen behöver vi dock använda oss av didaktiska 

metoder, och en sådan är att använda oss av Langers föreställningsvärldar. Vad jag försöker 

 
74 Carina Kullgren ”Jan i Skrolycka – en far i fiktiv gestaltning” i, I Selma Lagerlöfs värld: fjorton uppsatser, 
Maria Karlsson & Louise Vinge (red.), B. Östlings bokförlag Symposion, Eslöv, 2005, s. 228.  
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komma fram till är inte att visa på att svenskämnet och litteraturen främst ska vara ett 

”livskunskapsämne”. Jag vill inte att litteraturen enbart ska fungera som grund för samtal kring 

elevernas egna liv. Utan jag vill visa hur man kan använda och förstå litteratur på ett sätt som 

också leder till att elevernas världsbild och sinnen vidgas. Att jag som lärare har gjort den här 

analysen av romanen innebär inte att jag ska lägga min egen analys på elevernas läsning, men 

genom att ha en egen gedigen förståelse för romanen och dess didaktiska möjligheter kan jag 

enklare leda in dem på fruktbara samtal och få dem att komma längre i sina egna analyser. 

Enligt Rosenblatts teori borde eleven lära sig mer av litteraturen ju mer hen påverkas av 

läsupplevelsen. Genom att förklara faserna för eleverna tydliggör vi att läsandet är en 

kommunikation mellan läsare och text, där båda kommer med sina egna erfarenheter och att en 

läsning därför kan skilja sig från en annan. Med hjälp av Langers faser får vi en förståelse för 

hur läsningen går till och hur vi genom litteraturen får insikter. Jag nämnde i analysen att Jan 

genom att befinna sig i två föreställningsvärldar samtidigt kan få insyn i sociala konflikter, han 

ser samband som ingen annan kan. Vi kan göra en allegori till elevernas läsning och tänka oss 

att eleverna, genom att få förmågan att befinna sig i flera olika föreställningsvärldar i samma 

läsning, kan bli ”synska” och se samband som den som inte har förmågan inte kan. Genom att 

låta oss uppslukas av romanens föreställningsvärld i fas 2, kan vi sedan i fas 4 ta ett steg ut och 

analysera vad vi nyss har upplevt, för att sedan komma ännu längre i fas 3. Analysen vi gör av 

romanen i fas 4 gör att vi blir ”seende” inför våra egna liv.  

En tanke som väckts i mig under arbetet med denna uppsats är att läsningen av klassiker, 

eller äldre verk av vilket slag som helst, kanske kan vara extra relevant i arbetet med att öka ens 

förståelse för andra människor. I inledningen refererade jag till Anna Nordlund som menade att 

läsningen av klassiker kan göra att man genom en förståelse för dåtiden får en förståelse för 

nutiden.75 Att relatera till en tonåring som lever i dagens Sverige känns nog inte särskilt svårt 

för dagens elever, men om man kan få dem att relatera och känna med en psykiskt sjuk 

medelålders man från 1860-talet, så borde ens empati ha kommit en bra bit. I Klara Gulla kan 

de finna en ung person som slits mellan sin egen längtan efter frigörelse och sin plikt gentemot 

föräldrarna, en känsla som även de flesta unga idag troligtvis kan relatera till. Klassamhället 

som presenteras i romanen kan vid läsningen kännas ålderdomligt, men genom samtal och 

analys kan eleverna förstå att det finns många likheter i dagens samhälle och hur vi behandlar 

människor idag. De allmänmänskliga värdena blir extra tydliga när vi visar att vi har samma 

känslor och tankar nu som för 150 år sedan. Kanske finns det många lärare och elever som anser 

 
75 Nordlund, 2016, s. 48.   
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att läsning av klassiker är något föråldrat och som inte har med dagens ungdomar att göra. Men 

många mänskliga tankar och värden är eviga, och det är just det som litteraturen visar. Genom 

att använda en över hundra år gammal roman och göra den relevant idag och sätta den i relation 

till nutida elevers världsbilder så görs mänskligheten mer enad och större. Om vi återgår till att 

se vad styrdokumenten säger om det allmänmänskliga så menar de att man genom att lyfta fram 

existentiella frågor i litteraturen kan bidra till en ”förståelse för att likheterna mellan människor 

är större än skillnaderna”.76 Att våga utmana elevernas litteraturerfarenhet genom att få dem att 

läsa sådant de kanske inte själva hade valt, är i bästa fall att vidga deras föreställningsvärldar, 

och därmed deras egna världar.  

Både Langers och Rosenblatts teorier, och den här undersökningen, talar också för hur 

viktigt själva litteratursamtalet är. Det är genom detta som vi kan synliggöra 

föreställningsvärldarna, förstå vilken föreställningsvärld eleven möter texten med och 

tillsammans komma längre in i texten och vidare i analysen. Att fokusera på självinsikt och 

förståelse för andra människor innebär inte nödvändigtvis att man försummar svenskämnets 

explicita kunskapsmål. Att relatera litteraturen till elevernas egna liv behöver inte handla om 

att skapa diskussionsfrågor med vaga kopplingar till verkets tematik, utan en gedigen 

litteraturanalys kan göra att eleverna får större förståelse för verket, karaktärerna, tematiken och 

därmed också för sig själva. Det är detta som även Rosenblatt och Langer menar; att vi måste 

arbeta med litteraturen för att nå fram till litteraturens alla möjligheter. Att fokusera på 

självinsikt och förståelse för andra människor innebär därmed inte att man försummar andra 

kunskapsmål som läroplanen påbjuder. Jag påbörjade ett resonemang i uppsatsens teoridel om 

huruvida det går eller ens är nödvändigt att bedöma om eleven har uppnått denna typ av 

förmåga. Jag tänker att det inte är nödvändigt att ha det som ett kunskapsmål, men att man 

kommer kunna se denna förmåga utvecklas genom att ta del av resonemang som eleven för i 

arbetet med litteratur. I romanen märker vi Lagerlöfs otroliga förmåga att sätta sig in i andras 

situationer. Man kan tänka sig att man också genom att skriva sig in i någons huvud också skulle 

vara en utmärkt övning för ökad förståelse för andra människor, vilket hade kunnat vara ett 

ämne för en annan uppsats.  

4. Slutsats  
I den här uppsatsen har jag svarat på frågeställningen ” I ljuset av Rosenblatts och Langers 

teorier om litteraturens påverkan på människor och styrdokumentens krav: Hur kan vi förstå 

och använda oss av romanen Kejsarn av Portugallien?” i syftet att undersöka hur man kan 

 
76 Skolverket, Kommentarmaterial till ämnesplanen i svenska i gymnasieskolan.  
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använda sig av Kejsarn av Portugallien för att uppnå styrdokumentens krav på ökad självinsikt 

och förståelse för andra människor hos elever. Som teoretiskt ramverk har jag använt mig av 

styrdokumenten samt Rosenblatts teorier om litteraturens möjligheter och Langers teorier om 

föreställningsvärldar, och låtit dessa ligga till grund för en analys av Kejsarn av Portugallien. 

Jag har funnit av vi i romanen får ta del av många mänskliga erfarenheter och sorterat dessa 

under Kärlek och relationer, Sjukdomen och Klass och sociala förväntningar. Som 

styrdokumenten säger är dessa teman ”allmänmänskliga” och jag har visat på att de teman som 

presenteras troligtvis har relevans för elevernas liv, samt att man genom att arbeta med litteratur 

kan öva upp en förmåga för litteraturläsning som i sin tur ger en förmåga till ökad självinsikt 

och förståelse för andra människor. Genom en medvetenhet om vad som sker när man läser en 

roman och genom en gedigen litteraturanalys kan eleverna bli ”seende” både inför litteraturen, 

sig själva och för andra människor. Vid ett tillfälle i romanen säger Kattrina att ”Allt gott som 

finns hos mig, det har jag lärt av Jan”.77 Kanske kan mina framtida elever också lära sig något 

gott av Jan i Skrolycka.  
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