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1. Inledning 

Att intresset för miljö- och naturfrågor har växt alltmer de senare decennierna har inte undgått 

någon. De globala klimatförändringarna kommer inte bara att förändra vårt klimat utan 

kommer också att få sociala och politiska följder. Sven Lars Schulz menar att detta tydligt 

framkommer i samhället och vi har nu vant oss med att detta är ett ofta förekommande samtals- 

och nyhetsämne.1 I Skolverkets styrdokument står det att var och en som verkar inom skolan 

ska främja aktning för varje människas egenvärde och visa respekt för vår gemensamma miljö.2 

Skolverket menar också att undervisningen ska genomsyras av ett miljöperspektiv.3 När det 

gäller lärandet kring natur och miljö kan vi möta naturen på en rad olika sätt. Det kan handla 

om alltifrån böcker, film, att fysiskt vara på plats och att samtala om den. Vilka möten eleverna 

erbjuds är ofta en avgörande faktor för vad de kan lära sig. Perspektivet på miljön ska enligt 

Skolverket ge eleverna insikter så att det själva kan bidra till att hindra skadlig miljöpåverkan 

samt skaffa sig ett personligt förhållningssätt till de övergripande och globala miljöfrågorna.4 

Både i skolan och i samhället ser vi att miljöfrågor och relationen till naturen får ta stor plats. 

Detta har också medfört att ett relativt nytt forskningsområde har växt fram. 

Ekokritiken tog fart främst i en anglosaxisk kontext i USA på 1990-talet.5 Därefter har 

forskningsområdet spridit sig snabbt. Ekokritiken ses som tvärvetenskaplig och den står i 

dialog med naturvetenskapens frågeställningar och lärdomar.6 Som blivande ämneslärare i 

naturkunskap och svenska i gymnasieskolan ser jag i naturkunskapsämnet en tydlig koppling 

till förhållandet mellan människa och natur på ett sätt som kanske inte faller sig lika naturligt i 

svenskämnet. Med detta blev jag intresserad av hur förhållandet ser ut i svenskämnet och hur 

man kan studera detta. Marie Öhman menar att de som studerar ekokritik har nytta av 

litteraturvetenskaplig kompetens samtidigt som de också hjälps av att ha viss kunskap om 

 
1 Schulz, Sven Lars. 2007, s. ix. I: Schulz, Sven Lars. (red.). Ekokritik. Naturen i litteraturen – en antologi. 

Uppsala: Cemus skriftserie. Nummer 1/2007 Digital utgåva 2021. 

2 Skolverket. 2011. Läroplan för gymnasieskolan. Skolverket. 

https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-

gymnasieskolan/laroplan-gy11-for-gymnasieskolan. Hämtad 2021-02-16.  

3 Skolverket 2011.  
4 Skolverket 2011.  
5 Öhman, Marie. 2020, s. 189-206. I: Schottenius Cullhed, Sigrid. Hedberg, Andreas och Svedjedal, Johan 

(red.). Litteraturvetenskap II. Lund: Studentlitteratur AB.  

6 Öhman 2020, s. 189-206.  

https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/laroplan-gy11-for-gymnasieskolan
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/laroplan-gy11-for-gymnasieskolan
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ekologi och biologi.7 Därmed anser jag att en ekokritisk och didaktisk analys av ett skönlitterärt 

verk förhoppningsvis kan bidra en del till både mitt eget framtida yrkesliv och till det 

ekokritiska forskningsområdet.  

2. Syfte  

Syftet med denna studie är att genomföra en ekokritisk analys av Selma Lagerlöfs En 

herrgårdssägen. Syftet är också att föra en didaktisk diskussion kring den ekokritiska analysen 

för att se hur texten kan användas i ekokritiska läsningar i litteraturundervisningen och vad det 

finns för didaktiska möjligheter med detta. Studiens fokus kommer att ligga på relationen 

mellan människan och naturen samt att studera människans relation till djuret. 

Forskningsfrågorna är därmed följande:  

- Vad har naturen för funktion/syfte/användning i romanen för människorna? 

- Hur gestaltas relationen människa och djur i romanen?  

- På vilket sätt kan romanen vara användbar i ett didaktiskt perspektiv rörande frågor om 

hållbar utveckling? 

3. Forskningsöversikt och teori 

3.1. Ekokritik  

Ekokritiken slog igenom på 90-talet och kan därmed ses som en relativt ny forskningsgren. 

Schulz menar att den ”har uppstått ur en medvetenhet om de tilltagande miljöproblemen i 

världen.”8 Han menar vidare att det inte bara handlar om konstaterandet av miljöproblemen 

och konsekvenserna för dessa, utan att det också är ett kulturellt problem vilket inte kommer 

att kunna hanteras på endast ett naturvetenskapligt sätt. Relationen mellan natur och kultur har 

under en lång tid spridit sig i bland annat miljöhistoriska, ekologifilosofiska och miljötekniska 

områden. Under 90-talet spred sig engagemanget för ekologi även till litteratur- och 

kulturteorin.9 Petra Hansson beskriver ekokritikens bidrag till diskussionen om hållbar 

utveckling som skapandet av diskussioner om hur olika tankar kring natur påverkar oss och vår 

uppfattning om den. Det ses också som en analys av vilka föreställningar om natur, kultur och 

människa samt hur relationen mellan dessa komponenter sedan kommer till uttryck i 

 
7 Öhman 2020, s. 189-206. 
8 Schulz 2007, s. xvi.  
9 Schulz 2007, s. xi.   
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litteraturen.10 Sture Packalén menar också att ”ekokritiken inte bara fokuserar på människans 

interaktion med miljö, natur och omgivning, utan också på de konstruktioner och 

föreställningar vi har av naturen”.11 Henrik Görlin beskriver ekokritiken som tvärvetenskaplig 

och att fokuset inte ligger på människa och text, utan flyttas från dessa för att få syn på 

människans relation till omgivningen.12 

 

De frågor som tas upp i den ekokritiska läsningen kan röra naturens värde, relationen mellan 

människa och natur samt hur naturen används i metaforiskt syfte.13 Enligt Schulz agerar 

naturen inte bara som en litterär metafor utan ses också som en fysisk och biologisk grund för 

skapandet av litteratur och kultur.14 Man kan alltså säga att utgångspunkten är att människan 

och naturen befinner sig i ett system där samma lagar och naturliga processer berör dem båda. 

Denna relation är även betydelsebärande för den litterära tolkningen. Schulz beskriver 

ekokritiken vidare som förhållandet mellan text och natur, mellan språk, kultur/samhälle och 

natur. Platsen är också viktig för den ekokritiska analysen. Schulz skriver sedan att det handlar 

om den teoretiska diskursen om naturen som social konstruktion och som ett språkligt 

maktbegrepp. Olika platser betyder olika mycket för oss människor, platserna existerar inte 

bara i fysisk form utan även mentalt. Platserna formar oss på olika sätt och kan ha komplexa 

förhållanden till litterära texter, verkligheten och etiska samt politiska ställningstaganden.15 

Platserna rymmer alltså så otroligt mycket mer än att just vara en plats man kan befinna sig på. 

Fredrik Karlsson beskriver samma bild av ekokritiken och menar att fokuset ligger på hur texter 

kan ge en bild av människans relation till sin fysiska omgivning och vilka bilder som då 

uppenbarar sig.16 

 
10 Hansson, Petra. 2007, s 61. I: Schulz, Sven Lars. (red.). Ekokritik. Naturen i litteraturen – en antologi. 

Uppsala: Cemus skriftserie. Nummer 1/2007 Digital utgåva 2021. 

11 Packalén, Sture (red.). Litteratur och språk, nr 5. 2009, s 127. Västerås: Mälardalens högskola.  

12 Görlin, Henrik. 2009, s. 5. I: Packalén, Sture (red.). Litteratur och språk, nr 5/2009. Västerås: Mälardalens 

högskola. 

13 Schulz 2007, s. 61.  
14 Schulz 2007, s. xvii.  
15 Schulz 2007, s. xii.   
16 Karlsson, Fredrik. 2007, s. 18. I: Schulz, Sven Lars. (red.). Ekokritik. Naturen i litteraturen – en antologi. 

Uppsala: Cemus skriftserie. Nummer 1/2007 Digital utgåva 2021. 
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Ekokritiken kopplas ofta ihop med genrer som ”nature writing” som skildrar natursköna 

beskrivningar av hembygd, landskap och livet i naturen.17 Men i och med ekokritikens 

framväxt har det hänt en hel del på området. Detta menar Paul Tenngart gäller både vilka genrer 

som diskuteras och vad gäller perspektiv på samhället och naturen.18 Görlin är inne på samma 

spår och skriver att det finns skillnader i hur olika forskare ser på tvärvetenskapligheten inom 

ekokritiken och att detta har utvecklats över tid.19 Görlin förklarar också att den första vågen 

har mer fokus på relationen mellan den naturliga omgivningen och kulturen. Den andra vågens 

fokus ligger mer på inomkulturella relationer och kan utesluta den ”klassiska” 

miljöproblematiken. Nu rymmer ekokritiken inte bara litteratur som på ett tydligt sätt gestaltar 

naturen. Det ekologiska tänkandet finns fortfarande kvar men naturen är inte det enda 

intressanta. Man tar nu hänsyn till mänskliga landskap, urbana landskap eller av den människan 

förändrade vildmarken. Miljöproblematiken kan till exempel bli en fråga om relationen till den 

mänskligt konstruerade miljön och hur den i sin tur påverkar oss och samhället.20 Tenngart 

fortsätter med att man inte kan se naturen som en motsats till kulturen. Naturen är inte helt 

avskild från mänsklig påverkan. En trädgård eller en park kan till exempel visa på en 

hybridform av ”naturlig” kultur och kulturellt betingad natur. 21 

Vad gäller den ekokritiska läsningen som sedan kan appliceras i skolan, förklarar Heather 

Bruce detta på ett bra sätt; den ekokritiska läsningen, eller den ”gröna” läsningen som hon 

också kallar den, handlar bland annat om att utveckla färdigheter i att tänka kritiskt och analogt. 

Det handlar också om att kunna bryta ner läsningen i olika skalor och att teoretisera för att 

kunna se varför någonting fungerar som det gör och varför vi inte gör på andra sätt än det sätt 

vi redan gör. Att läsa på detta sätt kan sedan hjälpa oss att utforska vårt förhållande till miljön 

och den roll litteraturen kan spela för att forma ”kulturella svar” på verkligheten för miljön. 22   

 
17 Schulz 2007, s. xix.  
18 Tenngart, Paul. 2019, s. 157. Litteraturteori. Malmö: Gleerups Utbildning AB.  

19 Görlin 2009, s. 15.  
20 Görlin 2009, s. 15.  
21 Tenngart 2019, s. 155.  
22 Bruce, Heather E. 2011, s. 15. Green(ing) English: Voices Howling in the Wilderness? English Journal 

100.3/2011: 12–26. Montana: The University of Montana. 
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3.2. Antropocentrisk natursyn 

Det grekiska ordet antropos betyder människa. Antropocentrisk betyder därmed att människan 

är i centrum.23 Den grundläggande utgångspunkten för antropocentrismen är att människan ses 

som skild från naturen. Detta bygger på en dualistisk tanke: att människan och naturen ses som 

två skilda storheter.24 Tenngart diskuterar begreppet natur och beskriver naturen i den 

västerländska litteraturen ur två perspektiv där det antropocentriska perspektivet är ett av dem. 

Ur det antropocentriska perspektivet ses människan, som tidigare nämnt, som jordens givna 

centralpunkt och naturen är perifer.25 Tenngart fortsätter med att beskriva det retoriska 

begreppet antropomorfiseringar som hör det antropocentriska perspektivet till. Detta begrepp 

visar på hur naturen blir intressant, begriplig och beskrivbar först när den kan jämföras med 

mänskliga egenskaper och handlingar.26 En antropomorfiserande text lyckas alltså inte gestalta 

naturen i egen rätt. Ett konkret exempel på ett antropocentriskt scenario som Håkan Sandgren 

illustrerar är ur Erik Blombergs dikt ”Människans hem”. Sandgren menar att daggmasken i 

dikten, tillsammans med de nedbrytande svamparna och bakterierna är en förutsättning för att 

den svinmålla man rensat bort ur rabatterna ska omvandlas till näringsrik mull.27 Sandgren 

menar alltså att idén är att människans ställning är specifik i sammanhanget och att människan 

har en specifik ställning i den jordiska tillvaron. I första hand är jorden människans hem. Sen 

kommer ugglan, masken och rötsvampen. Den antropocentriska natursynen har sin grund i ett 

mänskligt perspektiv och ett mänskligt behov. Viktigt är också att poängtera att även en 

”passion” för naturen kan ses som antropocentrisk eftersom naturen då är avsedd att uppfylla 

något slags estetiskt och mänskligt önskemål och behov.28  

Det finns även kritik riktat mot den antropocentriska natursynen i litteraturen. Man menar till 

exempel att den antropocentriska mänskliga civilisationen har totalt ignorerat att det finns ett 

inneboende värde i allt levande och inte bara människan. Det är inte givet att människan är den 

viktigaste varelsen på jorden. Dock har det antropocentriska tänkandet satt fortsatt prägel på 

 
23 Öhman, Johan. Sandell, Klas. Östman, Leif. 2002, s. 92. Miljödidaktik – Naturen, skolan och demokratin. 

Lund: Studentlitteratur AB.  

24 Öhman et al. 2002, s. 92. 
25 Tenngart 2019, s. 153.  
26 Tenngart 2019, s. 153.  
27 Sandgren, Håkan. 2002, s. 3. I: Mortensen, Anders. (red.). Nya perspektiv för litteraturstudiet. Lund: Tidskrift 

för litteraturvetenskap. Nummer 2/2002.  

28 Sandgren 2002, s. 4.   
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våra liv och vårt samhälle. Med en ekokritisk läsning kan man upptäcka dessa mönster och se 

de antropocentriska dragen i litteraturen. Drag som kanske inte varit självklara för oss innan de 

blivit uppmärksammade.29 

3.3. Människan och naturen  

Schulz beskriver ekokritiken som medvetenhet om och en aktualisering av tänkandet kring 

relationen människa och omvärld.30 Öhman et al. menar att människan i alla tider har haft 

anledning till att ta hänsyn till och fundera över relationen med omgivningen. Funderingarna 

kan handla om alltifrån om frosten förstör skörden eller om det är rimligt att ha två bilar i 

hushållet med tanke på växthuseffekten.31 Miljöproblemen är ett återkommande tema som får 

ta stor plats i mänsklighetens historia, dessa har varit närvarande i både människor oro och 

lycka, religion och filosofi. Det centrala för ekokritiken är människans förhållande till naturen. 

Begreppet natur är ett av de mest komplexa ord vi har.32 Öhman et al. menar att naturbegreppet 

är kulturellt konstruerat och att det vi kallar natur får mening först i en social ”förhandling” 

människor emellan. Det spelar alltså ingen roll om vi anser naturen vara god eller ond, ha ett 

egenvärde eller inte. Det som avgör vad natur är, bestäms av det samhälle vi lever i, hur vi är 

uppväxta och vilka kunskaper och attityder vi skapar i till exempel skolan. Vi är beroende av 

vår omgivning. Öhman et al. påpekar dock att detta inte betyder att vi kan avgöra själva om 

naturen finns eller inte.33 

Naturen har alltid på ett eller annat sätt skildrats i litteraturen och skildringarna har också 

förändrats över tid och över genre, från till exempel de romantiska skildringarna till de mer 

dystopiska. Det finns också en syn på naturen som oföränderlig och Schulz problematiserar 

detta. Att naturen skulle ha helt orörda landskap och platser stämmer inte. Alla platser vi lever 

på och de platser vi försöker skydda är också underkastade och ett resultat av en gång 

föränderliga förhållanden. Oavsett om människan skulle låta dessa platser vara eller inte bo på 

platserna, så skulle de fortsätta att förändras av naturliga orsaker. Den ”nya ekologin” söker 

ständigt efter modeller som kan ligga till grund för de litterära analyserna och en insikt om hur 

mycket kulturen faktiskt spelar in för uppfattningen av naturen och för den vetenskapliga 

 
29 Tenngart 2019, s. 153.  
30 Schulz 2007, s. xiii.  
31 Öhman et al. 2002, s. 30.  
32 Öhman et al. 2002, s. 32. 
33 Öhman et al. 2002, s. 31.  
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forskningen.34 Landskapen bär på en historia och även om vi vill se naturen som opåverkad så 

är det egentligen en tillfällig (om än lång) bild av ett landskap i ständig förändring. Greg 

Garrard skriver att de allra första dokumenten från den västeuropeiska civilisationen, visar på 

att vildmarken skildrades som ett hot. Efter utkastningen från Eden, var öknen platsen för exil. 

Vildmarken var förknippad med Satan samtidigt som den också var förknippad med flykt. De 

judiska och kristna uppfattningarna om vildmarken är konnotationer av prövningar och fara 

med frihet, upprättelse och renhet. 35 Dessa betydelser finns fortfarande kvar.  

Ett eventuellt problematiskt sätt att se på vildmarken och naturen är det Garrard nämner om 

människans relation till Jorden. Han menar att vildmarken ses ha ett heligt värde och att den 

vill hålla ett slags löfte om en förnyad och autentisk relation mellan mänskligheten och Jorden. 

Relationen är grundad i en slags attityd av ödmjukhet. Därför är frågan också central inom 

ekokritikens utmaningar inom litteratur- och kulturvetenskapens status quo.36 

3.4. Människan och djuret 

Det finns något fängslande med gränserna mellan människa och djur. Tora Holmberg beskriver 

gränserna mellan människan och djuret som distinkta, samtidigt som det också kan finnas vaga 

gränser mellan dem.  De frågor som väcker intresse är vad som anses som mänskligt och inte 

samt hur mycket arv och miljö spelar in och varför relationen mellan djur och människa är så 

speciell.37 Holmberg går också in på beskrivningen av djurmänniskan som ett slags 

gränsöverskridande objekt. Hon benämner objekten som monstruösa och som inte håller fast 

vid en och samma position, utan är just gränsöverskridande. De kan därmed ha en dubbel 

funktion; att stärka vetenskapliga berättelsen samtidigt som de också kan utmana dessa.38 

Garrard menar också att vi gärna vill jämföra djurens beteenden med våra egna. Dock är det 

ett förenklat sätt att se på saken och man ska inte lockas av förenklade analogier till vårt eget 

mentala liv. Vid närmare eftertanke kan man alltså komma fram till att människan inte ”bara” 

är ett djur samtidigt som man inte kan påstå att människan ”inte alls” är ett djur. 39 Vi har ofta 

 
34 Schulz 2007, s. xix. 
35 Garrard, Greg. Ecocritisism. 2012, s. 68. London/New York: Routledge.  

36 Garrard 2012, s. 66. 
37 Holmberg, Tora. 2007, s.81. I: Schulz, Sven Lars. (red.). Ekokritik. Naturen i litteraturen – en antologi. 

Uppsala: Cemus skriftserie. Nummer 1/2007 Digital utgåva 2021. 

38 Holmberg 2007, s. 87.  
39 Garrard 2012, s. 165.  
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samma rutiner som djuren: vi äter, vi uträttar våra behov och vi andas på samma sätt som andra 

djur. Det behövs heller inte så mycket mer än ett strömavbrott för att upptäcka hur beroende 

och sårbara vi är i förhållande till omgivningen.40  

Holmberg beskriver oss människor som varelser som inte kan se sig själva utanför naturen utan 

att ”den andra” ständigt påminner om deras existens.41 Holmberg menar också att den 

antropocentriska ordningen kräver att det finns skillnader mellan oss. Vi kan inte bara se oss 

själva som människor och samtidigt bara en primat. Därmed ser man i litteratur hur moral, 

logiskt tänkande och så vidare får agera mänsklighetsmarkörer.42 Ekokritiken behöver alltså 

inte endast handla om miljöproblematik i sig, det kan också handla om relationen mellan 

människa och djur – ”det mänskligas” relation till ”det icke-mänskliga”.43 Garrards sätt att 

beskriva relationen mellan människa och djur kan te sig på två olika sätt: antingen som 

djurrättsetik eller som kulturella representationer av djur.44  

Garrard skriver att vi ofta ser hur vildmarken agerar som trop men att även djuren har viktiga 

funktioner som trop.45 Vi har väl alla hört uttryck som ”envis som en åsna” eller ”arg som ett 

bi”. Dessa liknelser och skillnader i förhållandet mellan människor och djur är vanligt 

förekommande och är därmed värda att analysera i litteraturen. Vi människor kan både vara 

och jämföras med djur på olika sätt. Garrard förklarar Steven Bakers (1993) ”retorik av 

animalitet” som lika funktionell i beskrivningar av mänskliga sociala och politiska relationer 

som när det gäller att beskriva faktiska djur. Han menar även att kultur formar vår läsning av 

djur lika mycket som djur formar vår läsning av kultur. 46 

3.5. Didaktisk potential  

Skönlitteraturen besitter många möjligheter. Den kan ge oss nya tankesätt och skapa 

meningsfulla diskussioner. Packalén är inne på detta spår och menar att skönlitteraturen har en 

betydande roll vad gäller förmedling av nya perspektiv och som ögonöppnare. Den ger oss en 

chans till att ändra våra omedvetna värderingar och förutfattade meningar.47 I undervisningen 

 
40 Öhman et al. 2002, s. 21.  
41 Holmberg 2007, s. 86.  
42 Holmberg 2007, s. 86.  
43 Görlin 2009, s. 15.  
44 Garrard 2012, s. 146. 
45 Garrard 2012, s. 153. 
46 Garrard 2012, s. 153. 
47 Packalén 2009, s. 123.   
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kan litteraturen på samma sätt ge oss möjlighet att prata om samhällsfrågor. Litteraturen kan 

också öppna upp för att se samhällsfrågorna utifrån olika och vidgade perspektiv. Detta nämns 

även i skolans läroplan där man menar att undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar 

både självinsikt och ökad förståelse för andra människors tankar och livserfarenheter.48 

Alkestrand tar upp precis detta och visar på hur fantasy kan besitta en didaktisk potential genom 

att bidra med samhällskritik av verkligheten. Hon menar också att den didaktiska potentialen i 

en text är den möjlighet som texten ger upphov till, när läsaren på ett eller annat sätt sedan går 

i dialog med texten, aktualiseras potentialen.49 Alkestrand lyfter också fram att det finns 

tidigare framforskade teorier som ger starkt stöd för att skönlitteraturen ska användas i arbete 

med etiska och moraliska frågor.50 

I denna studie är det inte fantasygenren som kommer att tas i anspråk. Men detta betyder inte 

att den didaktiska potentialen inte kan undersökas och appliceras på andra skönlitterära genrer. 

Alkestrand menar att all litteratur kan läsas men att den inte fyller sin didaktiska funktion om 

den inte får användas som ett verktyg för reflektion och diskussion.51 Alkestrand menar även 

att man inte kan dela upp skönlitteratur med didaktisk potential eller utan. Vad som avgör 

huruvida en text är didaktisk eller inte handlar mer om att avgöra vilken elevgrupp som passar 

bäst för vilken skönlitteratur och sedan hur man använder denna.52 Därmed är det viktigt att, 

som Öhman et al. skriver, att vara medveten om vilka traditioner som finns inom ett ämne.53 

Har man kunskap om detta kan man sedan göra medvetna och kritiska didaktiska val.  

Alkestrand använder den didaktiska potentialen för att undersöka vilka möjligheter att 

problematisera värdegrundsfrågor som skönlitteraturen ger upphov till. I denna studie kommer 

den didaktiska potentialen att användas för att problematisera frågor rörande hållbar utveckling 

 
48 Skolverket (u.å.). Ämne – svenska. Skolverket. 

https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-

gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3Fsubj

ectCode%3DSVE%26courseCode%3DSVERET0%26tos%3Dgy&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3#anchor

_SVERET0 Hämtad 2021-02-16.  

49 Alkestrand, Malin. 2016, s. 71. Magiska möjligheter. Harry Potter, Artemis Fowl och Cirkeln i skolans 

värdegrundsarbete. Lund: Lunds universitet.   

50 Alkestrand 2016, s. 70. 
51 Alkestrand 2016, s. 71.  
52 Alkestrand 2016, s. 71. 
53 Öhman et al. 2002, s. 129.  

https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DSVE%26courseCode%3DSVERET0%26tos%3Dgy&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3#anchor_SVERET0
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DSVE%26courseCode%3DSVERET0%26tos%3Dgy&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3#anchor_SVERET0
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DSVE%26courseCode%3DSVERET0%26tos%3Dgy&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3#anchor_SVERET0
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DSVE%26courseCode%3DSVERET0%26tos%3Dgy&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3#anchor_SVERET0
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och ekologi som skönlitteraturen kan ge upphov till.54 Litteraturen kan, även i ett historiskt 

perspektiv, göra att läsaren förstår en social problematik för att sedan kunna bidra till en 

förändring. Detta är en viktig grund till kunskapsbyggandet för ett framtida socialt hållbart 

samhälle.55 Alkestrand nämner i samband med didaktisk potential begreppet 

främmandegörning. Detta betyder att ämnen som för oss är vardagliga och naturliga kan 

behöva främmandegöras för att läsaren ska kunna se det med nya ögon. Därmed kan läsaren 

sedan förstå ett fenomen på ett fördjupat sätt om det kan framställas ut ett annat perspektiv än 

det läsaren är van vid.56 Frågor som rör hållbar utveckling kan vara av sådan karaktär i och 

med att miljön vi lever i kan verka konstant och samtidigt vardaglig. 

4. Metod och material 

Ekokritiken har ingen specifik och distinkt metod. För att göra en ekokritisk analys kan man 

konkretisera den grundläggande utgångspunkten i form av att ställa frågor till den litterära 

texten. Med hjälp av varierade frågeställningar kan då diskutera sig fram till ett slags resultat.57 

Man kan till exempel studera på vilket sätt en litterär text återspeglar miljöetiska frågor eller 

tematisera relationen mellan natur och kultur. Man kan också undersöka huruvida texterna 

bekräftat eller ifrågasätter gränsdragningar mellan natur och kultur och så vidare.58 Fokuset för 

denna ekokritiska analys kommer att ligga på hur texten bemöter förhållandet mellan människa 

och natur. Den valda litteraturen kommer att genomgå en närläsning och en kvalitativ 

textanalys för att sedan jämföras med tidigare forskning. Detta för att komma fram till svaret 

på de ovan nämnda forskningsfrågorna. I denna kvalitativa undersökning definierar 

problemformuleringen utgångspunkten för undersökningen.59 

Hansson menar att när man läser ekokritiskt så läser man retoriskt. 60 Hon hänvisar vidare till 

Garrards definition av ekokritisk retorisk läsning som produktion, reproduktion och 

transformation av metaforer som innehar någon sorts politisk och social betydelse. 61 Detta för 

 
54 Alkestrand 2016, s. 70. 
55 Packalén 2009, s. 124.  
56 Alkestrand 2016, s. 290.  
57 Öhman 2020, s. 189-206.  
58 Öhman 2020, s. 189-206.  
59 Larsen, Ann Kristin. 2018, s. 115. Metod helt enkelt. En introduktion till samhällsvetenskaplig metod. Malmö: 

Gleerups. 

60 Hansson 2007, s. 62.  
61 Garrard 2012, s. 153. 



11 

 

oss vidare till Anne Odenbrings text i Naturen i litteraturen. Hon menar att det är viktigt att 

litteraturanalysen inte övergår till någon sorts propaganda för en ekologisk livsstil. Syftet är i 

stället att lyfta fram metoder och modeller som kan hjälpa till att framföra textens specifika 

idéer, att tolka texten från ett ekologiskt perspektiv och att uppmärksamma natur och miljö på 

samma sätt som man tidigare har analyserat och uppmärksammat till exempel queerteorier i 

litteraturen.62 Även detta är något som kommer att hållas i åtanke då studien utförs.  

4.1. Val av material  

En herrgårdssägen är en roman av Selma Lagerlöf, skriven år 1899. Romanen handlar om 

Gunnar Hede och Ingrid. Hede är en student som älskar att spela fiol. I och med diverse 

svårigheter i livet flyr han in i sinnessjukdom och ”förvandlas” till Getabocken. Ingrid och 

Hedes vägar korsas på en rad olika sätt genom romanen och Ingrid kämpar med att rädda 

Gunnar Hede och det är genom hennes självuppoffrande kärlek som Hede till slut lyckas bli 

botad. 

Lagerlöfs författarskap och hennes verk är ofta något som läses, diskuteras och används både i 

gymnasieskolan och på lärarutbildningen. Lagerlöf är en av vår mest kända författare och skrev 

litteratur som passar i princip alla. Ytterligare en motivering till valet av roman till studien är 

intresset av att studera litterära texter som författades före ekokritikens genombrott. Texter 

skrivna innan genombrottet menar Odenbring är en viktig källa till inspiration och 

dokumentation av föreställningar om förhållandet människa och natur samt tillbakablickande 

analyser som kan leda till nya slutsatser.63 I takt med att ekokritiken växer så kommer det också 

att fortsätta finnas intresse för ekokritiska teorier. Vidare är det intressant att se hur den 

ekologiska medvetna texten från idag är skriven jämfört med den naturromantiska texten som 

var central under 1890-talet då En herrgårdssägen (1899) publicerades. Detta är något 

Odenbring tar upp. Hon menar att det är viktigt att analysera även mindre tendenser från denna 

tid då man inte kan förvänta sig att litteraturen under denna tid innehåller fullt utvecklade 

ekologiska argument. 64 

 
62 Odenbring, Anne. 2007, s. 4. I: Schulz, Sven Lars. (red.). Ekokritik. Naturen i litteraturen – en antologi. 

Uppsala: Cemus skriftserie. Nummer 1/2007 Digital utgåva 2021.  

 
63 Odenbring 2007, s. 14.  
64 Odenrbring 2007, s. 4. 
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5. Resultat och Analys 

5.1. Människan och naturen  

Tenngart skriver om det vanliga greppet i lyriken, att låta yttre tillstånd och inre känslolägen 

korrespondera med varandra. Han menar vidare att detta begrepp är antropocentriskt. Det är de 

mänskliga känslorna som projiceras på den fysiska omgivningen. Ett regn kan innebära vemod 

och våren och solen kan innebära glädje och en början på något nytt.65 I Lagerlöfs roman är det 

främst märkbart hur skogen får agera en antropocentrisk symbol. Skogen är stundtals 

skrämmande och en slags passage som protagonisterna fysiskt (och psykiskt) måste passera för 

att nå ut på andra sidan, både bildligt och bokstavligt. Vandringen genom skogen blir som en 

slags rit. Mor Anna Stina och Ingrid vandrar vid ett tillfälle genom skogen i fyra dygn. Detta 

verkar vara något som måste göras även fast det är kusligt och de inte har någon aning om vad 

som väntar runt hörnet. Anna Stina får till och med känslan av att gamle far Död är efter dem 

i skogen men vandringen fortsätter. 

Mor Anna Stina kände trakten så väl, att de alls inte hade behövt gå landsvägen, utan endast trampat 

ödsliga skogsstigar. Men så hade de även farit illa med sig.66  

Intressant är att de alltså väljer att gå genom skogen när det uttryckligen finns landsvägar att 

vandra fram till destinationen. Som ett undermedvetet val trots att det finns andra alternativ.  

Att Hede inte får med sig de inköpta getterna genom skogen är ett bevis på att skogen inte 

heller viker sig för vem som helst och att naturen är överlägsen: 

Allting gick bra för de första dagen, men på den andra, då de kommo in på den stora 

tiomilaskogen, började det snöa. Det blev ett stort snöfall med stark storm och yrväder. Det blev 

snart så, att djuren fingo svårt att bana sin väg genom snön. Getter äro nog både modiga och 

härdiga djur, och det kämpade sig fram ganska länge, men det blev ett par dagars och nätters 

yrväder men förfärlig köld.67 

Till slut blir vandringen för svår och skogen för stor för att ta sig igenom. En hjälplös känsla 

infinner sig och Hede tappar modet: ”Det var vilda, övergivna skogen, alls ingen hjälp att få.”68 

 
65 Tenngart 2019, s. 164.  
66 Lagerlöf, Selma 2017, s. 70. (Original utgivet år 1899). En herrgårdssägen. Stockholm: Bonnier AB. 

67 Lagerlöf 2017, s. 32. 
68 Lagerlöf 2017, s. 33. 
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Man förmänskligar också skogen på så sätt att man menar att den har något att säga när den 

ska bevisa sin överlägsenhet: 

Ni vet kanske vad tiomila skogen vill säga. Inte en gård, inte en koja på mil och mil, bara skog. 

Högvuxen tallskog med trädhård bark och högtsittande grenar, inte ungskog med mjuk bark och 

mjuka kvistar, som djuren kunnat äta. Om inte snön hade kommit, skulle de ha gått över skogen 

på ett par dagar, nu kunde de inte alls komma över den.69 

Ett liknande exempel på hur man ger naturen mänskliga egenskaper är då solen lyser över 

kyrkogården och den framställs som att den likt en människa kan älska, hålla vakt och mota in 

folk i en kyrka: 

Ingenting är så säkert och visst, som att solen älskar det öppna platserna utanför de små lantkyrkorna. Är 

det inte någon, som lagt märke till att man aldrig träffar på så mycket solsken som under högmässan 

utanför en liten vitstruken kyrka? Ingenstädes knyta strålarna ett så tätt nät av ljus, ingenstädes håller sig 

luften i en sådan vördnadsfull stillhet. Solen står där riktigt och håller vakt över att folk inte ska stanna 

ute på kyrkovalen och prata. Den vill, att alla skola vackert sitta inne i kyrkan och höra predikan, därför 

låter den en sådan rikedom av strålar falla ner utanför kyrkväggen. Törhända kan man inte vara alldeles 

viss om att solen gör vakttjänst utanför de små kyrkorna alla söndagar, men så mycket är säkert, att 

samma förmiddag, som den skendöda hade blivit satt i graven på kyrkogården i Råglanda, spred den en 

alldeles glödande värme på den lilla platsen framför kyrkan.70 

Hansson menar att romantisk poesi, icke-fiktiva naturskildringar och litteratur som gestaltar 

den vilda naturen särskilt varit i fokus för det ekokritiska området.71 Det som dessa genrer har 

gemensamt är, att naturen ses som det ideala och att det finns en dröm om ”en återgång till ett 

naturligare tillstånd”.72 I och med att naturen ses som idealet så blir också den urbana miljön 

och kulturen naturens motsats och motståndare. Hansson beskriver den västerländska 

uppfattningen av natur och kultur som två separata ting där naturen ses som grön och ligger 

avskild från civilisationen. Detta har fått genomsyra vad som är natur och vad som inte är 

natur.73 Genomgående för En herrgårdssägen är romantiseringen av landsbygden. Att Hede 

skulle rädda sin släktgård ses som en självklarhet. Han reser från staden (Uppsala) för att återgå 

till naturen och landsbygden som nu blivit hans kall i livet där han får offra allt. Man förstår 

också att natur och landsbygd är något som hyllas genom de idylliska och uttrycksfulla 

 
69 Lagerlöf 2017, s. 32. 
70 Lagerlöf 2017, s. 41. 
71 Hansson 2007, s. 61. 
72 Hansson 2007, s. 61. 
73 Hansson 2007, s. 61.  
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beskrivningarna. Det är vackra öar, slingrande stigar och skön trastsång. En beskrivning av 

gården i Munkhyttan får illustrera exempel:  

[…] som hade flyttat manbyggnaden ut på den vackra ön, som låg nära stranden av den lilla sjön, runtom 

vilken deras åkrar och gruvfält utbredde sig. […] Hela den granskogsklädda ön hade de planterat med 

lövträd, de hade brutit upp smala, slingrande gångar genom stenmarken och byggt små 

utsiktspaviljonger, som hängde ned över sjön som stora fågelnästen. De vackra franska rosorna, som 

kantade terrassen […] allt detta hade de skaffat till gården, likaså hade det varit de, som hade låtit resa 

muren, som skyddade fruktträdgården från nordanvinden, och hade anlagt vinkasten.74 

De starka beskrivningarna av naturen fortsätter och man kan tydligt se hur Lagerlöf använder 

naturen för att illustrera olika slags sinnestillstånd och känslor. Naturen får agera efter 

sinnesstämning. När Ingrid tagit beslutet att vandra tillbaka till Munkhyttan känner hon sig 

bestämd och lättad. Landsvägen som tidigare inte varit ett alternativ för att ta sig fram på, känns 

numera ljus och klar:  

Ingrid kom gående framåt landsvägen. Det var en ljus trakt: små, låga berg och små holmar av björkskog 

mellan åkrarna och stundom mitt i dem. Det var blommor på rönn och hägg, ljusa kådiga blad på asparna, 

landsvägsdikena voro fulla av klart, sorlande vatten, som kom de nytvättade stenarna på bottnen att glittra 

och glänsa.75 

Även när det är svåra stunder får naturen vara närvarande och beskriva känslorna och 

sinnesstämningen som infinner sig. Exemplet som följer är en stor kontrast till de tidigare 

känslorna som Ingrid upplevt:  

[…] Det var mycket grymmare än en vanlig dödsdom. Hon visste vad det var likt. Det var så, som då 

man fällde träd, inte på det vanliga sättet, då man bara högg av stammen, utan då man högg av dem 

rötterna och lät dem stå kvar i jorden för att självdö. Där står trädet och förstår inte varför det inte mer 

får näring och saft. Det kämpar och strävar efter att få leva, men bladen blir allt mindre, det skjuter inga 

nya skott, barken skrumpnar bort. Och det måste dö, därför det har blivit skilt från livskällan. Så är det, 

det måste dö.76 

Här finns många liknelser med att vara levande som människa och att vara levande som växter 

och träd. Att leva och att dö. Som om dessa två har samma livskälla och föds och dör på samma 

sätt. Även Hedes fiolspel får liknas med naturens växande kraft: 

 
74 Lagerlöf 2017, s. 30. 
75 Lagerlöf 2017, s. 119. 
76 Lagerlöf 2017, s. 100.  
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Det växte visor ur den där fiolen, som det växer gräs ur jorden. Ingen kunde förstå hur det tillgick. Vår 

Herre hade lagat till det så. Det var dalkarlens mening att sitta stilla så där hela dagen och låta de kära 

tonerna växa upp ur fiolen som små vita och brokiga blomster. Han skulle spela en hel äng full med 

blomster, spela full en hel lång dal, en hel stor slätt.77 

Både Hede och Ingrids historier skildrar överlevnad. Hedes släktgård i Munkhyttan är inte 

samma ställe som förr och man kan inte längre leva på jordbruk i Västerdalarna. Tiderna 

förändras. Gården beskrivs som en stor ödslig socken med karg och hård natur där skogsbackar 

och småsjöar upptar det mesta av trakten. Hede (Getabocken) gör dock allt för att rädda 

släktgården. Han går runt som en getabock från gård till gård för att försöka tjäna pengar till 

sin egen gård och de flesta han möter gör honom till åtlöje eller skickar sina djur på honom. 

Ingrid passar heller inte in någonstans. Hos cirkusfolket anses hon inte ha någon talang och i 

prästgården, dit hon blir adopterad, anses hon vara slö och oduglig till att ta hand om barnen. 

Hon blir till och med levande begravd efter en tids sjukdom och kämpar med att komma ur 

kistan. Även detta är en skildring av en slags överlevnad. Tenngart tar upp Joseph Meekers 

kända studie med ett evolutionärt perspektiv på litteratur.78 Meekers undersöker komedi och 

tragedi ut ett evolutionärt perspektiv. Han menar att de som ligger närmast en verklighet är 

komedins hjältar då de är opportunister. Dessa protagonister ger en mer verklig bild över 

människan eftersom hon alltid strävar efter överlevnad. 79 Dessa personer är svaga, bristfälliga 

och löjliga, men de är på riktigt. Även tragedin ska enligt Meekers ge en felaktig bild över 

människan då människan ses som en idealistisk varelse som ”har högre mål än den egna 

individens och den egna avkommans överlevnad.”80 Detta är som sagt en förskönad bild och 

”bygger på en antropocentrisk föreställning av verkligheten som vägrar inse det mänskligas 

plats i världen.”81 Här kan man återspegla berättelsen om Ingrid och Hede och hur livet inte är 

lätt för någon av dem. De passar inte in någonstans och de blir förlöjligade. Till och med Ingrids 

fostermamma pratar illa om henne och hur oduglig hon var, detta under hennes egen 

begravning. De bådas kamp representerar en slags överlevnad och hur det är att vara människa. 

 
77 Lagerlöf 2017, s. 47. 
78 Tenngart 2019, s. 158. 
79 Meekers, Joseph. 1997. The Comedy of Survival: Literary Ecology and a Play Etic. Arizona: University of 

Arizona Press. Genom: Tenngart, Paul. 2019, s. 158. Litteraturteori. Malmö: Gleerups Utbildning AB.  

80 Tenngart 2019, s. 158. 
81 Tenngart 2019, s. 158.  
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Ingen förskönad bild ges av vare sig Ingrid eller Hede och de framställs som svaga och 

bristfälliga emellanåt.  

Det finns också en tydlig uppdelning av vilka som är vad, alltså vilka roller i samhället som 

finns; cirkusfolket, bönder, tjänstefolk, prost och så vidare. Prosten och hans familj har det bra 

och gör allting rätt. De är rika, går i kyrkan och ”gör rätt för sig”. Här får prästgårdsfamiljen 

vara representativa för den felaktiga bilden över den idealistiska varelsen som ”har högre mål 

än den egna individens och den egna avkommans överlevnad.”82  

Efter att Hede varit sjuk och klivit in i rollen som Getabocken en längre tid så infinner sig ett 

helande och ett tillfrisknande när Hede åker skridskor. Plötsligt är rollen som Getabocken och 

Hedes psykiska ohälsa som bortblåst. Hede sitter och ser ut över landskapet och ett lugn 

infinner sig i honom:  

Det kom en sådan vila och ro över Gunnar Hede, som man endast kan känna bland det hemvanda. Från 

den lilla holmen strömmade trygghet och lugn över till honom. Den sövde till stillhet den eviga oro, som 

pinade honom.83 

Skridskoåkningen sitter i ryggmärgen på honom och han flyger fram över isen. Detta kan tolkas 

som att det är naturen som har den lugnande och helande inverkan på Gunnar Hede. Eller 

möjligtvis att det är igenkännandet av hembygden som gör Hede lugn och trygg och därmed 

agerar kroppen per automatik och gör som den lärt sig för länge sedan. Naturen framställs ofta 

som en stressfri och helande plats dit man kommer för att få lugn och ro. 

Det slutliga tillfrisknandet sker när Ingrid och Hede möts i en trädgård likt Adam och Eva som 

representerar livets utformning enligt Bibeln. Där sker både en återförening och ett 

tillfrisknande av Hede. Deras kärlek skildras i naturen och de är allt för varandra. Intressant för 

hela romanen är också att Ingrids och Hedes möten alltid sker ute i naturen i någon form. Alltid 

i en naturmiljö och aldrig inomhus i ett ”vanligt” rum. Den sista scenen spelas också upp som 

helande med likheter till Adam och Eva. Hedes känslor till Ingrid förklaras och liknas med 

livets lustgård: 

 
82 Tenngart 2019, s. 158.  
83 Lagerlöf 2017, s. 100. 
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I förskräckelsens rike, i den stora öknen, hade det dock vuxit en blomma, som hade tröstat honom med 

doft och med fägring. Och nu kände han hur kärleken hade blivit beståndande. Den vilda ökenväxten 

hade låtit sig föra sig in i livets lustgård och slog rot och växte och frodades.84 

Kristendomen har haft stor betydelse för den ideologiska konstruktionen av den vilda naturen. 

Efter syndafallet tvingas Adam och Eva ifrån paradiset och ut i det vilda. Det vilda ses i kontrast 

till Edens harmoniska lustgård som något fördärv.85 I det ”vilda” sker händelser som Ingrid och 

Hede inte kan kontrollera. Hede blir av med sina getter, Ingrid blir levande begravd och tvingas 

gå genom tiomilaskogen för att sedan komma fram till Getabocken och inte Hede som hon 

förväntade sig. Men när de slutligen möts i trädgården blir stämningen harmonisk och 

Getabocken tillfrisknar och blir Gunnar Hede, sig själv, igen. Detta kan även appliceras på 

skridskoåkningen där Hede även där tillfrisknar och möter Ingrid, om än på håll. 

I den sista scenen där Ingrid kysser Hede i hopp om besvarad kärlek och i hopp om att han ska 

bli frisk, tycker Hede att han hör väsande ormar inne i mörkret:  

Det hördes ett svagt väsande inne i mörkret. De fladdrande dunstflikarna veko undan och tycktes då vara 

ormhuvuden, som hade varit riktade mot honom, och som väste av vrede över att de inte hade fått bita 

honom.86 

Likt scener om Adam och Eva ur Bibeln, förekommer ormen. Ormarna står för list och slughet 

och verkar precis som i skapelseberättelsen vilja göra människan illa. Detta kan vara en symbol 

för Hedes psykiska ohälsa. Att den är ständigt närvarande och att den påminner honom att det 

inte ska vara lätt för honom att tillfriskna.  

Det finns också inslag av att naturen är något magiskt. Att den är så pass vacker att den inte 

kan vara verklig och därmed måste vara förtrollad:  

Var det nu intet annat, som frodades på den gamla gården, nog var den en plats med god jordmån för 

drömmar. Och blevo inga andra växter vårdade där, så var nog Ingrid den, som skötte om sina drömrosor. 

De växte omkring henne, så snart hon hade en ensam stund. Då tyckte hon, att röda drömrosor bildade 

en tronhimmel över henne.87 

Ytterligare ett exempel:  

 
84 Lagerlöf 2017, s. 137. 
85 Garrard 2012, s. 68. 
86 Lagerlöf 2017, s. 134. 
87 Lagerlöf 2017, s. 79. 
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Runtom ön, där träden lutade ner mot vattnet och sände långa grenar utåt vassen, och där buskar och höga 

träd frodades, fanns en stig, där Ingrid brukade gå. […] Härnere var förtrollningen starkast.88 

Detta kan vara ett problematiskt sätt att se på naturen. Att se naturen som något magisk och 

som något heligt. Som att naturen och människan är i ett ömsesidigt och problemfritt 

förhållande med varandra där naturen och vildmarken håller ett löfte om att vara densamma för 

alltid. Det kan också ses som en tillflyktsort där den psykiska och fysiska hälsan får plats att 

läka i och med inställningen om att naturen har en god påverkan på välmående.  

5.2. Människan och djuret  

Den mest självklara kopplingen mellan människan och djuret i En herrgårdssägen är Hedes 

andra identitet som Getabocken. Hede förvandlas till Getabocken efter att han kommit in i en 

dimma av psykisk ohälsa och han är inte den Gunnar Hede han en gång var. Karin Molander 

Danielsson skriver att grundtanken för människan och djuret är att de har ett gemensamt 

ursprung och att ”det inre djuret” kommer upp till ytan då människan ger efter för insikter och 

passioner. 89 Detta kan ses som en reaktion på Hedes psykiska ohälsa och Hede blir någon 

annan för att hantera det som händer inom honom. Han blir i princip till ett djur. 

Holmberg pratar om en biologisk kategorisering där människor kan jämföras med andra djur, 

till exempel apor och möss. Jämförelsen sker på ett strukturellt och genetiskt plan och då kan 

djurmänniskan skapas. Men, vi kan inte förbli ett djur bland andra djur. 90 Denna bild av naturen 

formas enligt Holmberg av det antropocentriska språket.91 I Getabocken kan vi se att figuren 

djurmänniskan har skapats. Miljön han befinner sig i, kroppsspråket och hans agerande gör att 

andra liknar honom vid en getabock på ett strukturellt plan, alla attribut passar in. Han kan inte 

vara någon som är helt utanför naturen men samtidigt finns en antropocentrisk ordning. När 

släktskapet sedan blir lite för påtagligt menar Holmberg att gränserna enligt den 

antropocentriska logiken behöver upprättas. Det finns en spänning mellan likhet och olikhet 

och att kunna skilja på människa och djur. Men det finns också en stor spänning mellan närhet 

och avstånd.92 Vad är Getabocken för något egentligen? Är han en getabock eller är han 

 
88 Lagerlöf 2017, s. 79. 
89 Molander Danielsson, Karin. 2009, s. 106. I: Packalén, Sture (red.). Litteratur och språk, nr 5/2009. Västerås: 

Mälardalens högskola. 

90 Holmberg 2007, s. 86.  
91 Holmberg 2007, 86.  
92 Holmberg 2007, s. 86.  
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fortfarande mer människa än djur? Denna gräns har suddats ut i romanen och det är där denna 

spänning som Holmberg nämner, uppstår. Att framställas som ett djur i litteraturen är sällan i 

god mening. Öhman beskriver djuret som reducerat till sin egen kropp och sina insikter. Även 

om djuret utför samma handlingar som en människa så är det ofta av sämre kvalitet.93 Hede 

förlorar sin mänsklighet i och med att han blir Getabocken. Han vinner alltså ingenting på att 

bli ett djur. Att Hede blir tilldelad Getabocken som sitt öknamn är därmed inte i någon god 

mening och allt han gör, även fast det är något som en människa också kan ägna sig åt, anses 

det vara fel och han blir förlöjligad. Getabocken är också rädd för djur och han känner sig 

obekväm så fort något djur, om det så är en häst eller en katt, kommer i närheten. Oavsett om 

han säger sig inte vara rädd för katter och hundar så menar han att man aldrig kan gå säker:  

Om en häst höjde ögonlocket och såg på honom, stannade han genast och neg. Han ville gärna vara 

hövlig i denna stora fara, men djuren måtte väl vara rimliga och förstå, att han inte kunde buga sig, då 

han bar en säck järn på ryggen. Det återstod honom inget annat än att niga. Han suckade mycket tungt, 

ty det var en svår och besvärlig sak här i livet, att såsom han vara rädd för alla fyrfota djur. Egentligen 

var han inte rädd för andra djur än getter, och för hästar och hundar och kattor skulle han inte alls ha varit 

rädd, om han endast hade kunnat bli säker på att de inte voro några slags omskapade getter. Men han 

blev aldrig säker på den saken.94 

Getabocken verkar hysa någon slags respekt för djuren i och med att han niger för dem. Till 

och med när han har en tung och stor säck på ryggen känner han sig manad att niga för hästarna. 

Getabocken känner också en ilska mot djuren som får honom att känna sig obekväm och rädd:  

[…] och ställde sig att knyta näven åt hästarna. »Usla, eländiga, förbannade getabockar!« Han gjorde så 

med alla djur, kunde inte låta bli att kalla dem alla för getabockar.95 

Djuren är ständigt närvarande i romanen. De får representera många olika känslor och fungerar 

som en länk mellan människan och naturen: ”Det var, som om en skygg fågel hade satt sig på 

hennes skuldra, och hon var rädd att skrämma den. Om hon rörde sig, då skulle fågeln flyga 

och sorgen få makt med henne.”96 

 
93 Öhman 2020, s. 189-206. 
94 Lagerlöf 2017, s. 44. 
95 Lagerlöf 2017, s. 45. 
96 Lagerlöf 2017, s. 67. 
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När Hedes familj på gården i Munkhyttan är i sorg över vetskapen om huruvida Gunnar Hede 

kommer att återvända eller för alltid vara fast i att vara Getabocken, hänger det fladdermöss 

över hela väggarna och taket i ett rum på gården:  

Men då hon såg bättre efter, var inte rummet svartmålat, inte heller överdraget med svart tyg, utan det 

var så mörkt därför, att över tak och vägg hängde flädermus vid flädermus, hela rummet var inte annat 

än ett stort läderlappsbo. En ruta var ute i ett fönster, så att man kunde förstå hur djuren hade kunnat 

komma in i en sådan otrolig mängd, att de klädde hela rummet. De hängde där i orörlig vintersömn, intet 

enda rörde på sig, då hon trädde in.97 

Fladdermössen påminner starkt om ormens symboliska, mytologiska betydelse. Odenbring 

beskriver ormen som den mest mytomspunna varelsen i nästan alla kulturer. 98 En stor sorg har 

som sagt lagt sig över Munkhyttan och detta gestaltas genom enorma mängder fladdermöss 

som täcker ett helt rum. Fladdermössen har inte direkt en lugnande inverkan och Ingrid känner 

sig förskräckt över synen av alla djur:  

Men hon själv greps av sådan fasa vid denna syn, att hon började rysa och darra. Det var förfärligt med 

denna massa av djur, som hon så tydligen såg hänga där. Alla hade de svarta vingarna svepta om sig som 

kappor, alla hade slagit in en enda lång klo i väggen och hängde på denna, sovande de mest orörliga 

sömn.99 

Men fladdermössen har också en egen mytisk betydelse. Fladdermöss kan kopplas ihop med 

både mörker och mardrömmar. Eklöf & Edqvist illustrerar både hur fladdermössen kan 

skrämma oss samtidigt som de också kan fascinera oss. Mörker och inbillade föreställningar 

har skapat myter som än idag lever kvar. En av dessa myter är att mörkret bor i fladdermössen 

och att fladdermössen i sin tur bebor mörkret.100 Denna myt menar Eklöf & Edqvist är 

världskänd och har funnits länge.101 Detta mörker som fladdermössen för med sig är tydligt 

förekommande i romanen och Ingrid beskriver hela rummet som ett stort mörker. Samtidigt är 

beskrivningarna av fladdermössen målande med en fascinerad ton.  

 
97 Lagerlöf 2017, s. 86. 
98 Odenbring 2007, s. 14.  
99 Lagerlöf 2017, s. 86. 
100 Eklöf, Johan. Edqvist, Bengt. 2018, s. 10. Fladdermusen: i en mytisk värld. Bjärnum: Bokpro.  

101 Eklöf & Edqvist 2018, s. 10.  
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Sofia Wijkmark menar att man ofta beskriver människor som naturväsen eller liknande.102 

Detta är precis vad som händer i romanen när fru Sorg besöker gården i Munkhyttan. Fru Sorg 

framställs som en svartklädd kvinna som Ingrid inte riktig kan se ansiktet på och hon kan heller 

inte avgöra om fru Sorg är en människa eller om hon är ett djur. Hon har attribut som påminner 

om fladdermössen som hänger i rummet:  

Ingrid fick se noga efter, innan hon upptäckte, att det var ett par stora läderlappsvingar, som hon på detta 

sätt försökte dölja. Flickan blev än mer nyfiken på fru Sorg än förut och försökte att få se hennes ansikte, 

men hon stod och såg ut över gården, så att detta var omöjligt. Det såg Ingrid dock, då hon sträckte upp 

handen mot jungfrun, att hon hade ett finger mycket längre än de andra, och att ytterst på detta fanns en 

stor, krokig klo.103 

Återigen uppstår spänningen mellan närhet och avstånd, mellan likhet och olikhet. Vad är fru 

Sorg? Är hon en verklig varelse eller är hon en symbol för sorgen Hedes mamma känner över 

hans ohälsa? Fru Sorg är också sträng med att gården i Munkhyttan ska förfalla och att sorgen 

ska ligga som ett tungt täcke över den:  

Fru Sorg vill att allt ska vara nedgånget och man får inte göra något åt gården alls, man ska heller inte 

fira jul. Man ska sitta och låta dagen gå som vanligt. Om några år ska sedan fru Sorg bo på gården med 

alla sina fåglar. De ska bo i hela huset.104 

Det är inte bara läsaren som lämnas med funderingarna över vad fru Sorg egentligen är. Även 

Ingrid kan knappt tro sina ögon och undrar om inte alla andra kan se det hon också ser när fru 

Sorg kommer till Munkhyttan: ”Ingrid undrade om inte jungfru Stava såg vad hon såg. Fru 

Sorg var inte en människa. Hon var bara ett djur.”105 Vad som också är intressant är fru Sorgs 

faktiska besök. Varför kommer just hon till Munkhyttan? Eklöf & Edqvist beskriver att 

fladdermusen också kan ses som en bärare av bud. Är man tillräckligt uppmärksam kan man 

höra fladdermusens röst och endast ett fåtal kan tolka fladdermusens ord och se gestalten. 

Lyckades man med detta kunde fladdermusen vägleda en genom livet.106 Ingrid upplever att 

det endast är hon som ser fru Sorgs attribut. Kanske är det endast Ingrid som är uppmärksam 

på ”budet” och lyckas bli vägledd genom Hedes tillfrisknande. 

 
102 Wijkmark, Sofia. 2012, s. 10. I: Möller, Daniel. (red.). TfL. Nummer 1/2012. Lund: Lunds universitet. 

103 Lagerlöf 2017, s. 88. 
104 Lagerlöf 2017, s. 88. 
105 Lagerlöf 2017, s. 89. 
106 Eklöf & Edqvist 2018, s. 17. 
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Ett annat exempel på hur naturväsen får ta plats i romanen är när Ingrid ligger i graven och blir 

räddad av Hede: 

Då vinkade ängeln med handen, och Ingrid såg framför sig en stor, öde sandöken. Den var trädlös och 

ofruktbar, torr och het och sträckte ut sig i det oändliga. På sanden låg här och där något, som vid första 

påseendet liknade förspridda klippor, men då hon såg bättre efter, var det djur, ofantliga levande vidunder 

med mäktiga klor och stora, tandfyllda gap, som lågo på sanden och lurade på rov. Och mellan dessa 

förfärliga djur kom studenten vandrande, han gick där sorglös, utan att ana, att gestalterna omkring 

honom voro levande.107 

Man får inte veta vad det är för slags djur eller väsen som uppenbarar sig framför Ingrid, vilket 

säkerligen är meningen. Men man får veta att de är otäcka och kopplas ihop med döden.  

5.3. Didaktisk potential  

Den didaktiska potentialen ses alltså som en slags resurs som finns i den valda romanen. Denna 

resurs kan sedan jämföras med innehållet i Lgr11 eller Gy11 för att se hur den kan användas i 

undervisningen, till exempel i ett boksamtal. Uppgiften läraren har är sedan att se vilka 

möjligheter och frågeställningar som romanen kan skapa och sedan bearbeta dessa. En 

herrgårdssägen kan läsas med olika ekokritiska analysområden för att uppfylla frågor om 

hållbar utveckling. De områden som valts för just denna studie rör relationen mellan människa 

och natur samt relationen mellan människa och djur. Sett till endast dessa två frågeställningar 

så finns det god didaktisk potential. Detta genom att till exempel diskutera samma frågor som 

tagits upp i denna studie; hur ser vårt förhållande till naturen ut? Hur ser vårt förhållande till 

djur ut? Vad har naturen och djuren för syfte i romanen?  

Packalén skriver att genom ekokritiken kan vi få syn på hur litteraturen kan vara en effektfull 

generator av bilder och tankar som sedan kan göra att läsaren får upp ögonen för problematiken 

kring naturen och miljöproblemen där människan inte står i centrum, utan ser sig själv i ett 

mycket större system av ekologiska samband.108 Vidare menar Packalén att man kan knyta an 

till andra områden och öppna upp för nya perspektiv. Då kan man upptäcka att naturen är något 

mer än bara en miljö.109 Genom att ställa relevanta frågor kring romanen kan man upptäcka det 

som Packalén skriver om. Man kan till exempel titta på hur framställningen av naturen över tid 

har förändrats. Beskriver man naturen på samma sätt idag som man gjorde på 1800-talet? Det 

 
107 Lagerlöf 2017, s. 39. 
108 Packalén 2009, s. 126. 
109 Packalén 2009, s. 126.  
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kan också vara intressant att diskutera hur framtidens naturbeskrivningar kommer att se ut. Kan 

man ha ett helt oproblematiskt förhållande till naturen? Vad har det för konsekvenser? Detta är 

bara några exempel på frågeställningar som romanen kan ge upphov till. 

Litteraturen har ju en tidlös roll av att undersöka det mänskliga tillståndet och den har alltid 

utvecklats och tagit tag i svåra frågor och viktiga ämnen för varje generation. Därför diskuterar 

vi ofta verk som hanterar frågor om krig, kön och miljö.110 Den ekokritiska läsningen kanske 

inte har gjort ett enormt genomslag i skolans litteraturläsning ännu, men som sagt är litteraturen 

i ständig utveckling och passar utmärkt till att använda då man ska ta upp komplexa frågor. 

Dels för att skapa förståelse för en social problematik, dels för att bidra till förändring. Som 

tidigare nämnt kan frågor kring hållbar utveckling behöva främmandegöras för att läsaren ska 

kunna se det vardagliga ur ett nytt perspektiv.111 Därmed kan man ta upp frågor av komplex 

karaktär, som till exempel framtiden. 

6. Diskussion och slutsats 

När man gör en ekokritisk läsning av romanen är det uppenbart att naturen och djuren spelar 

en stor roll för skildringen. Lagerlöf använder målande beskrivningar av naturen samtidigt som 

den får vara med i både onda och goda stunder. Den kan beskriva ett fiolspel vackert likt 

växande blommor på ett fält samtidigt som den kan ta oss in i en mörk skog där döden lurar 

runt hörnet. Naturen har alltså stor betydelse och får ta stor plats i många scener. Naturens 

funktion i romanen är alltså viktig. Som tidigare nämnt menar Öhman et al. att människan i 

alla tider har haft anledning till att fundera över relationen med omgivningen.112 För 

karaktärerna i Lagerlöfs roman är detta inget undantag. Hede tvingas resa hem för att rädda 

gården som håller på att förfalla. Tiderna förändras och gården är inte längre tillräckligt 

gynnsam för att försörja hela familjen. Naturen förändras med andra ord och detta drabbar 

familjen hårt. Både Ingrid och Hede stöter ofta på problem och naturen får både spela god och 

ond mot de två genom berättelsen. Skogen är central i berättelsen och den får som Garrard 

beskrivit, agera både som symbol för flykt, hot och frihet.113 Skogen får också agera som en 

slags portal och rit många gånger. Ingrid måste ta sig igenom skogen för att komma till Anna 

 
110 Bruce 2011, s. 12. 
111 Alkestrand 2016, s. 290. 
112 Öhman et al. 2002, s. 30.  
113 Garrard 2012, s. 68. 
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Stina, Hede måste genom skogen med sina nyinköpta getter och Ingrid väljer skogen före 

landsvägen då hon ska vandra tillbaka till Hede. 

Sett till relationen mellan människan och djuret i romanen så får Gunnar Hedes förvandling till 

Getabocken ta stor plats. Det finns som sagt något fängslande med gränserna mellan människan 

och djuret och Gunnar Hedes förvandling till Getabocken är ett tydligt exempel på detta. Som 

Holmberg beskriver det så är det just gränsdragningen mellan hur lika eller hur olika människan 

och djuret är som väcker intresse.114 Getabocken illustrerar ett gränsöverskridande objekt och 

tolkningen av vad Getabocken egentligen är – människa eller djur – då han förvandlas från 

Gunnar Hede är lite av ett spännande frågetecken. I romanen förändras han till en helt annan 

karaktär och det är ingen som känner igen honom som Hede längre. Hedes förvandling kan 

liknas vid en människa som drabbats av en förbannelse och förvandlats till en varulv när 

månskenet slagit till. Hede har drabbats av en förbannelse som i stället innebär att han insjuknar 

och blir till Getabocken när ”månskenet” slår till. 

Holmbergs tidigare förklaring av att den antropocentriska ordningen kräver att det finns 

skillnader mellan oss.115 blir därför en viktig del i att förstå Getabocken som en mänsklig figur 

då han verkar inneha mänsklighetsmarkörer som logiskt tänkande (till viss del) och moral. 

Moralen framgår bland annat i hur han hjälper Ingrid ur graven och tar henne till hennes 

adoptivföräldrars gård samt hur han vill rädda sin gård genom att försöka tjäna in pengar för 

att göra detta möjligt. Garrard har förklarat hur vår kultur formar vår läsning.116 Genom detta 

så får olika människors olika läsningar bestämma vad vi anser Getabocken egentligen vara och 

vad han får representera.   

När man skriver om ekokritik och om hållbar utveckling är det svårt att inte tänka in i framtiden. 

I analysen kring didaktisk potential tas framtiden upp som en frågeställning. Tankarna om hur 

romanen sett ut om den skrivits i en annan tid uppstår. Kanske hade man utforskat utmaningen 

för den mänskliga identiteten på något sätt. Kanske hade Hede fraktat cyborger i stället för 

getter. Det som kan konstateras är i alla fall att romanen kan vara användbar i ett didaktiskt 

perspektiv rörande frågor om hållbar utveckling. Romanen ger inte bara upphov till frågor om 

miljöperspektivet i framtiden utan också om nuvarande förhållanden mellan djur och natur. 

 
114 Holmberg 2007, s. 86. 
115 Holmberg 2007, s. 86. 
116 Garrard 2012, s. 153.  
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Som tidigare nämnt är även naturkunskapsämnet intressant att ha i beaktning i denna studie. 

Intressant är också att tänka på hur man kan använda litteraturen i naturkunskapen och vad 

detta kan ge för fördelar för arbetet med hållbar utveckling som ju ska genomsyra all 

undervisning i skolan. Precis som Bruce är inne på, så är miljöfrågorna komplexa och kan inte 

förstås genom endast en disciplin eller avdelning.117 Användandet av litteraturen kan öppna 

upp till nya perspektiv och kanske är det precis det som behövs för att eleverna aktivt ska 

upptäcka det grundläggande ansvaret i vad vi människor gör och hur vi agerar och att detta är 

oerhört viktigt. Därmed är det inte en allt för dum tanke att fundera över hur man kan använda 

skönlitteraturen och den ekokritiska analysen i till exempel naturkunskapen och andra ämnen.  

 
117 Bruce 2011, s. 15. 
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