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1. Inledning 

Ungdomars läsning är ett ämne som ständigt engagerar och skapar debatt, inte minst i skolans 

värld där skönlitteratur är en stor del av svenskämnet. Den senaste tiden har elevers minskade 

läsning debatterats och frågan om hur trenden kan vändas har diskuterats flitigt.1 Samtidigt visar 

en ny rapport skriven Mats Tegmark, Monika Vinterek och Tarja Alatalo att andelen 

skönlitterär läsning minskat även i skolan.2 Vidare visar flera undersökningar från 2000-talet 

att många elever tenderar att läsa skönlitteratur dokumentärt och att de har att svårt urskilja den 

specifika texttypen från andra slags texter.3 Enligt kursplanen i svenska för gymnasiet så ska 

skönlitteratur leda till att elever lär känna sin omvärld, sina medmänniskor och sig själva men 

för att kunna uppnå detta behöver elever läsa mycket och få hjälp att ta till sig det som 

skönlitteraturen har att erbjuda. Frågan uppstår därför på vilket sätt svensklärare kan arbeta för 

att hjälpa eleverna in i de skönlitterära texternas värld och vilka verktyg som krävs för att öka 

deras förståelse för den specifika texttypen. 

    Problemen med elevernas fiktionsförståelse uppstår främst i samband med läsning av äldre 

texter, vilket beror på elevers bristande kunskaper om de rådande omständigheterna där texterna 

tillkommit.4 Det vore därför passande att ta avstamp i äldre litteratur med syftet att eleverna ska 

reflektera över relationen mellan det fiktiva och verkliga. Selma Lagerlöf var en författare som 

under en period då litteraturen präglades av ett starkt realistiskt innehåll bröt mot de rådande 

konventionerna genom ett unikt sätt att blanda realism med magi.5 Hennes berättelser kan tolkas 

på flera sätt, antingen att de sker i en verklighet där övernaturliga händelser är möjliga 

alternativt att karaktärerna drömmer eller tampas med psykiska besvär. I och med att det som 

verkar overkligt blandas med det realistiska fungerar Lagerlöfs litteratur som en bra ingång till 

samtal om skillnaden mellan fiktiv och faktiv litteratur.  

    För att få fram vad som kännetecknar fiktion behöver man analysera den litterära textens 

konstruktion. Genom att vända sig till den narratologiska begreppsapparaten kan de olika lager 

som berättelser är uppbyggda av synliggöras. Skolverkets lyfter dessa redskap i en 

 
1 Karin Herlitz, ”Bästa läsningen i skolan är den som lärare styr över”, Skolvärlden 16/11 2021, ”Bästa läsningen 

i skolan är den som läraren styr över” – Skolvärlden (skolvarlden.se) (2021-11-17) 
2 Mats Tegmark, Monika Vinterek och Tarja Alatalo, “The Decrease of School Related Reading in Swedish 

Compulsory School: Trends between 2007 and 2017”, Scandinavian Journal of Educational Research, 2020 
3 Se bland annat Maritha Johanssons avhandling Läsa, förstå, analysera: En komparativ studie om svenska och 

franska gymnasieelevers reception av en narrativ text från 2015 eller Ingrid Mossberg Schüllerqvist Läsa texten 

eller ”Verkligheten”. Tolkningsgemenskaper på en litteratturdidaktisk bro från 2008. 
4 Christina Olin-Scheller och Ingrid Mossberg Schüllerqvist, Fiktionsförståelse i skolan. Svensklärare omvandlar 

teori till praktik, Lund: Studentlitteratur 2011, s. 98. 
5 Anna Nordlund, Varför litteraturvetenskap? En ämnesintroduktion för nya studenter, Lund: Studentlitteratur 

2013, s. 37. 

https://skolvarlden.se/artiklar/basta-lasningen-i-skolan-ar-den-som-lararen-styr-over
https://skolvarlden.se/artiklar/basta-lasningen-i-skolan-ar-den-som-lararen-styr-over
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modul: ”Lässtrategier för skönlitteratur”, där kunskaper om berättarröster och synvinklar 

kopplas samman med elevers förståelse av skönlitterära texter.6 Det är således intressant att 

undersöka på vilket sätt litterära texters uppbyggnad kan påverka förståelsen av skönlitteratur. 

     

1.1. Syfte och frågeställningar 

Skönlitteratur har en betydande roll i svenskämnet och svensklärare bör därför vara medvetna 

om möjliga problem som kan uppstå för eleverna under läsning samt på vilket sätt de kan 

hjälpas överkomma dessa. Några möjliga problem nämndes i inledningen, bristande 

fiktionsförståelse och svårigheter att förstå berättarstruktur, en lösning är därför att analysera 

berättarstrukturen i en litterär text och på så sätt närma sig en ökad fiktionsförståelse. Anna 

Nordenstam beskriver i antologin Litteraturvetenskap II läsningen som lärare gör inför 

kommande undervisning, en så kallad didaktisk läsart. Vidare nämner Nordenstam betydelsen 

av lärarens kunskaper om litteraturvetenskap och responsteori för att kunna göra en didaktisk 

läsart. 7  Jag kommer således inte att göra en undersökning av huruvida ett fokus på 

berättarstruktur gynnar elevernas faktiska fiktionsförståelse utan syftet är att undersöka en 

litterär text och på så sätt synliggöra den litterära texttypens komplexitet. Analysen tillsammans 

med mitt teoretiska ramverk kommer därefter leda till en diskussion om möjliga konsekvenser 

som berättarstrukturen får för litteraturreception, såsom tolkning och förståelse av texten, vilket 

i ljuset av tidigare forskning är relevant för framtida undervisning om skönlitteratur. 

Frågeställningarna är följande: 

• Hur ser berättarperspektivet och fokaliseringen8 ut i Kejsarn av Portugallien? 

• På vilket sätt kan berättarperspektivet och fokaliseringen påverka förståelsen av 

innehållet?  

• Vad kan detta innebära för arbetet med skönlitterära texter i skolan?  

 

1.2. Bakgrund 

Under 2000-talet har flera studier utförts där ungdomars fiktionsförståelse undersökts, 

däribland Ingrid Mossberg Schüllerqvists Läsa texten eller ”verkligheten”. 

 
6 Skolverket, ”Lässtrategier för skönlitteratur: Berättarröst och synvinkel i litterära föreställningsvärldar” 

https://larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/api-v2/document/path/larportalen/material/inriktningar/5-las-

skriv/Grundskola/014_lasstrategi_for_skonlitt/del_03/Material/Flik/Del_03_MomentA/Artiklar/M14b_4-

9_03A_01_berattarr%C3%B6st.docx [2021-10-25] 
7 Anna Nordenstam, ”Litteraturdidaktik” i Litteraturvetenskap II, Sigrid Schottenius Cullhed, Andreas Hedberg, 

Johan Svedjedal (red.), Lund: Studentlitteratur, 2020, s. 77. 
8 Synvinkel kallas inom narratologin för fokalisation. Se metodavsnittet 1.6. för en utförligare förklaring av 

begreppet. 

https://larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/api-v2/document/path/larportalen/material/inriktningar/5-las-skriv/Grundskola/014_lasstrategi_for_skonlitt/del_03/Material/Flik/Del_03_MomentA/Artiklar/M14b_4-9_03A_01_berattarr%C3%B6st.docx
https://larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/api-v2/document/path/larportalen/material/inriktningar/5-las-skriv/Grundskola/014_lasstrategi_for_skonlitt/del_03/Material/Flik/Del_03_MomentA/Artiklar/M14b_4-9_03A_01_berattarr%C3%B6st.docx
https://larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/api-v2/document/path/larportalen/material/inriktningar/5-las-skriv/Grundskola/014_lasstrategi_for_skonlitt/del_03/Material/Flik/Del_03_MomentA/Artiklar/M14b_4-9_03A_01_berattarr%C3%B6st.docx
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Tolkningsgemenskaper på en litteraturdidaktisk bro, Christina Olin-Schellers Mellan Dante 

och Big Brother. En studie av gymnasieelevers textvärldar och Maritha Johanssons Läsa, förstå, 

analysera: En komparativ studie om svenska och franska gymnasieelevers reception av en 

narrativ text. I undersökningarna framträder en bild av att ungdomar har svårt att skilja på 

fiktiva texter och texter som skildrar verkligheten, vilket leder till att många läser skönlitteratur 

som om det vore dokumentära texter. Den dokumentära läsningen beror bland annat på att 

elever inte är vana att läsa fiktiva texter och att många hellre väljer att läsa böcker som är 

baserade på sanna historier.9 Vidare har många svårt att förstå skillnaden mellan berättare och 

författare där de två ofta likställs med varandra.10 Speciellt svårt är det att förstå äldre texter 

som något annat än beskrivningar av historisk tid, vilket beror på att många elever inte har 

tillräckliga historiska referenser till det som beskrivs i litteraturen och de tolkar därför innehållet 

dokumentärt.11 

    För att medvetandegöra eleverna om vad som kännetecknar fiktiv text så behövs 

undervisning om olika texttyper. Det är ett komplext område eftersom det ibland kan uppstå 

förvirring om vad en fiktiv text faktiskt är. I en modul av Skolverket, ”Lässtrategier och 

de ’sanna’ berättelserna”, så framkommer det att skiljelinjen mellan skönlitterära texter och 

berättande texter om verkligheten ibland suddas ut eftersom det finns texter som blandar 

verklighetsskildringar med berättande drag.12 För att skilja de olika texttyperna åt finns två 

begrepp: fiktion och faktion. Texter vars innehåll är påhittat, berättat och gestaltat kallas för 

fiktion. Författarens ambition är inte att beskriva verkligheten som den verkligen är, däremot 

så kan verkliga ting skildras. Faktion avser att skildra verkligheten men kan innehålla fiktiva 

inslag. Faktion är således en blandning av faktatexter och fiktiva texter.13  

    Trots uppdelningen mellan fiktivt och faktivt kan texterna vara svåra att skilja åt. Fiktiva 

texter vars innehåll är väldigt realistiska kan leda till att det är svårt att avgöra om innehållet är 

påhittat eller inte. Det är först när något orealistiskt dyker upp som läsaren tvingas inse textens 

natur: ”[…] många läsare väljer att läsa även fiktiva texter faktivt, ända tills det blir en 

omöjlighet på grund av att något allt för orealistisk dyker upp i texten och läsaren därför måste 

 
9 Maritha Johansson, Läsa, förstå, analysera: En komparativ studie om svenska och franska gymnasieelevers 

reception av en narrativ text, (diss.). Linköping: 2015, s. 110. 
10 Johansson 2015, s. 224, 229. 
11 Olin-Scheller och Schüllerqvist 2011, s. 98. 
12 Skolverket, ”Lässtrategier och de ”sanna” berättelserna” *M14b_4-9_05A_sannaberattelser.doc 

(skolverket.se) (2021-12-03), s. 2. 
13 Skolverket, ”Lässtrategier och de ”sanna” berättelserna” *M14b_4-9_05A_sannaberattelser.doc 

(skolverket.se) (2021-12-03), s. 2. 

https://larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/api-v2/document/path/larportalen/material/inriktningar/5-las-skriv/Grundskola/014_lasstrategi_for_skonlitt/del_05/Material/Flik/Del_05_MomentA/Artiklar/M14b_4-9_05A_sannaberattelser.doc
https://larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/api-v2/document/path/larportalen/material/inriktningar/5-las-skriv/Grundskola/014_lasstrategi_for_skonlitt/del_05/Material/Flik/Del_05_MomentA/Artiklar/M14b_4-9_05A_sannaberattelser.doc
https://larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/api-v2/document/path/larportalen/material/inriktningar/5-las-skriv/Grundskola/014_lasstrategi_for_skonlitt/del_05/Material/Flik/Del_05_MomentA/Artiklar/M14b_4-9_05A_sannaberattelser.doc
https://larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/api-v2/document/path/larportalen/material/inriktningar/5-las-skriv/Grundskola/014_lasstrategi_for_skonlitt/del_05/Material/Flik/Del_05_MomentA/Artiklar/M14b_4-9_05A_sannaberattelser.doc
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börja läsa texten fiktivt istället.”14 Det är dock inte heller helt självklart hur faktiva texter bör 

läsas, i och med deras blandade innehåll av fakta och fiktion så uppstår frågan om huruvida det 

ska läsas som sakprosa eller som skönlitteratur. Beroende på vilken strategi som används under 

läsningen så påverkas tolkningen av innehållet. Det som därför framhålls som viktigt är att 

eleverna får möjlighet till att reflektera kring om texten verkar ”sann” eller fiktiv och varför de 

upplever texterna så. För att eleverna ska kunna reflektera kring de olika texttypernas natur 

behöver de tillgång till olika litteraturvetenskapliga verktyg, till exempel kunskaper om på 

vilket sätt berättarperspektiv kan påverka förståelsen av texter.15  

    Även begreppet fiktionsförståelse kan behöva klargöras. Fiktionsförståelse består av två ord: 

fiktion och förståelse. Fiktion har ovan beskrivits som något som kännetecknas av ett påhittat 

innehåll och begreppet fiktionsförståelse handlar således om elevers förmåga att förstå vad 

fiktion är. Johanssons definition av begreppet lyder: ”Med fiktionsförståelse menas både 

problem med att skilja på fiktion och verklighet och med att förstå litterära konventioner, det 

vill säga hur en skönlitterär text kan vara konstruerad”.16 Utöver förståelsen för vad fiktion 

innebär menar Johansson att det även krävs en förståelse för den litterära textens konstruktion. 

I boken Fiktionsförståelse i skolan: svensklärare omvandlar teori till praktik, skriven av Ingrid 

Mossberg Schüllerqvist och Christina Olin-Scheller, så diskuteras fiktionsförståelse och på 

vilket sätt lärare kan arbeta för att utveckla den aspekten hos eleverna. Enligt Mossberg 

Schüllerqvist och Olin-Scheller så behövs ett antal komponenter för att uppnå god 

fiktionsförståelse. Det behövs en utvecklad läskompetens, det vill säga att kunna gå från det 

ytliga till det djupa, att kunna se på texten utifrån och jämföra med egna erfarenheter, andra 

texter och kunna läsa texten kritiskt.17 Att kunna förhålla sig till texten kritiskt och jämföra med 

andra texttyper innefattar en förståelse för den fiktiva texttypen eftersom det krävs en förståelse 

för skillnaderna mellan olika texttyper för att kunna jämföra dem. Mossberg Schüllerqvists och 

Olin-Scheller defintion är således något bredare än Johanssons men båda handlar om att kunna 

urskilja texttyper från varandra och att på olika sätt kunna reflektera över det lästa.  

    I Läsa texten eller ”verkligheten”. Tolkningsgemenskaper på en litteraturdidaktisk bro så 

menar Mossberg Schüllerqvist att formuleringar i läroplanen kan ha påverkat elevers bild av 

 
14 Skolverket, ”Lässtrategier och de ”sanna” berättelserna” *M14b_4-9_05A_sannaberattelser.doc 

(skolverket.se) (2021-12-03), s. 4. 
15 Skolverket, ”Lässtrategier och de ”sanna” berättelserna” *M14b_4-9_05A_sannaberattelser.doc 

(skolverket.se) (2021-12-03), ss. 3, 11. 
16 Maritha Johansson, ”En litteraturundervisning som utmanar”, i Svenska ett kritiskt ämne: 

Svensklärarföreningens årsskrift 2016, Ewa Bergh Nestlog och Nils Larsson (red.), Malmö: 

Svensklärarföreningen 2017, s. 68. 
17Olin-Scheller och Schüllerqvist 2011, s. 11. 

https://larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/api-v2/document/path/larportalen/material/inriktningar/5-las-skriv/Grundskola/014_lasstrategi_for_skonlitt/del_05/Material/Flik/Del_05_MomentA/Artiklar/M14b_4-9_05A_sannaberattelser.doc
https://larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/api-v2/document/path/larportalen/material/inriktningar/5-las-skriv/Grundskola/014_lasstrategi_for_skonlitt/del_05/Material/Flik/Del_05_MomentA/Artiklar/M14b_4-9_05A_sannaberattelser.doc
https://larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/api-v2/document/path/larportalen/material/inriktningar/5-las-skriv/Grundskola/014_lasstrategi_for_skonlitt/del_05/Material/Flik/Del_05_MomentA/Artiklar/M14b_4-9_05A_sannaberattelser.doc
https://larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/api-v2/document/path/larportalen/material/inriktningar/5-las-skriv/Grundskola/014_lasstrategi_for_skonlitt/del_05/Material/Flik/Del_05_MomentA/Artiklar/M14b_4-9_05A_sannaberattelser.doc
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skönlitteratur som dokumentär eftersom skönlitteratur framställs som en källa till kunskaper 

om andra tider och sätt att leva.18 Hon syftar på Lgr 80 men liknande formuleringar återfinns i 

läroplanen idag. I svenskämnets syftesbeskrivning för gymnasiet står det att:  

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 […] som 

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

föreställningsvärldar. Den ska utmana eleverna till nya tankesätt och öppna för nya perspektiv.19  

Skönlitteratur ska ge eleverna en inblick i hur andra människor lever sina liv, vilket kan 

förstärka tron om att innehållet i skönlitteratur är en faktiskt återspegling av verkligheten. Det 

är något som även belyses i Skolverkets modul: ”Tanken att skönlitteratur ger allmänmänskliga 

perspektiv på människors liv och tankar kan hos en oerfaren läsare leda till dokumentära 

och ’sanna’ läsningar, som om fiktionstexten speglar världen direkt”.20 Det finns således många 

anledningar till varför många elever läser fiktiva texter dokumentärt och det finns ett behov att 

diskutera vad som kännetecknar fiktion. Ett sätt att göra det är att undersöka berättarstrukturen 

för att synliggöra den litterära textens särart.  

 

1.3. Material  

I undersökningen kommer Selma Lagerlöfs Kejsarn av Portugallien att analyseras. 

Anledningen till att jag valt Kejsarn av Portugallien är för att innehållet är till övervägande del 

realistiskt och det som inte är det, kan upplevas både som något magiskt eller att det finns andra 

logiska förklaringar. Det finns således ett spänningsfält mellan realism och fantasi som öppnar 

upp för olika tolkningar. För att underlätta för förståelsen av analysen så kommer handlingen 

att kort återberättas i detta avsnitt.  

    I Kejsarn av Portugallien får vi möta Jan Andersson och hans fru Kattrina som bor i 

Skrolycka i ett enkelt torp. I det första kapitlet, ”Det klappande hjärtat”, skildras deras dotters 

födelse. Jan inser när han får hålla i sin dotter för första gången att han aldrig tidigare känt 

kärlek, utan det är först nu hans hjärta börjar klappa på riktigt. Det är början på en livslång stark 

kärlek som han känner. Åren går och när Klara Gulla, som är dotterns namn, fyller 18 så uppstår 

 
18 Ingrid Mossberg Schüllerqvist, Läsa texten eller ”verkligheten. Tolkningsgemenskaper på en 

litteraturdidaktisk bro, (diss.) Stockholm: Stockholms universitet 2008, s. 278. 
19 Skolverket, ”Ämne svenska” https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-programoch-

amnen-

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

e ctCode%3DSVE%26tos%3Dgy%26sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3 [2021-11-15] 
20 Skolverket, ”Lässtrategier och de ”sanna” berättelserna” *M14b_4-9_05A_sannaberattelser.doc 

(skolverket.se) (2021-12-03), s. 10. 

 

https://larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/api-v2/document/path/larportalen/material/inriktningar/5-las-skriv/Grundskola/014_lasstrategi_for_skonlitt/del_05/Material/Flik/Del_05_MomentA/Artiklar/M14b_4-9_05A_sannaberattelser.doc
https://larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/api-v2/document/path/larportalen/material/inriktningar/5-las-skriv/Grundskola/014_lasstrategi_for_skonlitt/del_05/Material/Flik/Del_05_MomentA/Artiklar/M14b_4-9_05A_sannaberattelser.doc
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en jobbig situation för familjen. De måste betala husbonden för att få behålla sin stuga, vilket 

de inte har råd med. Klara Gulla erbjuder sig att resa till Stockholm för att arbeta där och ordna 

så att familjen kan bo kvar. Klara Gulla åker iväg och hon skickar endast ett brev till familjen 

under perioden som hon är i Stockholm. Jan blir till en början deprimerad men hans humör 

vänder senare när han inser att Klara Gulla blivit Kejsarinna av Portugallien, vilket gör honom 

till kejsare. Jan lever sig in i sin nya roll som kejsare men de runt omkring honom är oroliga för 

hans hälsa och ser honom som galen. I samhället ryktas det om Klara Gulla nya liv i Stockholm 

och det antyds att hon försörjer sig som prostituerad, men i Jans värld är hon kejsarinna. Efter 

15 år kommer Klara Gulla hem och är förändrad. Tidigare var hon vacker som solen men nu 

har hon blivit ful och sliten. Tanken är att Klara Gulla ska ta med sina föräldrar till Stockholm 

men när hon får se sin far och det skick han är i så vill hon endast ta med sig sin mor Kattrina. 

Kattrina velar fram och tillbaka, men går till slut med på att åka iväg med Klara Gulla utan Jans 

vetskap. När de precis åkt med båten så ser de Jan komma springandes och han stannar inte när 

han kommer till bryggans slut utan han hoppar i, vilket leder till hans död. Klara Gulla blir 

förkrossad och lider av starka samvetskval. Jans ständiga väntan på Klara Gulla har nu 

förvandlats till att hon väntar vid bryggan på hans kropp ska hittas. Sedan dör även Kattrina 

och i samband med det hittas Jans kropp och de kan begravas tillsammans. Under begravningen 

så kommer Klara Gulla till insikt om Jans starka och villkorslösa kärlek till henne, vilket får 

henne att känna att allt är bra igen.  

    Eftersom boken är närmare 300 sidor så kommer jag endast att analysera några kapitel. 

Boken består av fyra delar där Jans vansinne blir allt tydligare i slutet av del två och i del tre 

börjar Jan att befinna sig allt mer i sin egen verklighet. Jag har därför valt ut två kapitel från 

tredje delen för att undersöka på vilket sätt hans nya verklighetsuppfattning tar sig uttryck, 

genom att fokusera på berättarperspektiv och synvinklar.  Följande kapitel kommer således att 

analyseras: ”Den sjuttonde augusti”, där Jan nyligen har åtagit sig sin nya kejsarroll 

och ”Husförhöret” där hans kejsarroll för första gången ifrågasätts på allvar. I vissa fall kan 

hänvisningar göras till tidigare händelser samt hur handlingen utvecklar sig senare i boken men 

huvudfokuset kommer att vara på nämnda kapitel. 

 

1.4. Teori  

Det teoretiska ramverket består av två receptionsteorier: Wolfgang Isers teori om tomma platser 

i litterära texter och Kathleen McCormicks teori om matchning mellan läsare och text. Synen 

på läsning utifrån ett Isers och McCormicks perspektiv är att text får sin mening i mötet med 

läsaren. Läsning ses som en interaktiv process, vilket leder till olika tolkningar av samma texter. 
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De delar således en syn på vad som händer när text och läsare möts men på vilket sätt 

meningsskapandet sker skiljer sig åt. I följande avsnitt kommer teorierna att förklaras närmare.  

 

1.4.1. Wolfgang Iser – tomma luckor i litterära texter 

Wolfgang Iser har undersökt på vilket sätt tolkning sker och hur tolkningar kan variera trots att 

inget i texten förändras.21 Iser resonerar kring den litterära textens natur och lyfter fram dess 

utmärkande drag. Han gör en åtskillnad mellan texter som beskriver en verklighet som existerar 

oavhängigt texten och texter där verkligheten endast finns i texten och därmed uppstår under 

läsningen. Den förstnämnda texttypen presenterar således redan existerande objekt, medan den 

sistnämnda skapar sina egna objekt. Den litterära texttypen hör till den sistnämnda gruppen. I 

och med att litterära texter beskriver en fiktiv verklighet så ger det upphov till olika tolkningar:  

Händelser i det verkliga livet är alltid verkliga, litterära texter är däremot fiktiva. Det kan därför bara 

förankras i läsprocessen, inte i verklighetens värld. När läsaren möter de perspektiv som texten erbjuder 

honom, har han endast sin egen verklighet att lita till om han önskar ta reda på vad texten vill förmedla.22   

Eftersom läsaren blir tvungen att vända sig till sin egen verklighet blir läsaren en medskapare 

av texten. 

    De litterära objekten, det vill säga den fiktiva världens verklighet, skapas genom bilder som 

förmedlas genom texten. För att läsaren ska få en tydlig uppfattning om de litterära objekten, 

krävs det att läsaren sammanfogar bilderna för att skapa sig en förståelse av innehållet.23  

Mellan bilderna kan emellanåt en tom lucka uppstå, vilket innebär att läsaren behöver fylla i 

den för att texten ska få en betydelse. Läsaren fyller då i luckan utifrån sina referensramar och 

erfarenheter. Hur de olika bilderna uppenbaras och vilka möjligheter som läsaren ges att fylla i 

de tomma luckorna beror på textens struktur.24 Texten har således en autonom roll och den 

öppnar inte upp för vilka tolkningar som helst. De tomma platserna kan till exempel uppstå när 

en förklaring inte ges till en händelse men även när författaren bryter in och kommenterar 

innehållet så kan det ändå uppstå tomma platser. Ibland överensstämmer inte författarens 

förklaringar med det som skildras, vilket då ger upphov till nya tomma platser.25 Läsningen är 

således dynamisk process och en ständig interaktion mellan text och läsare.  

 

 

 
21 Wolfgang Iser, ”Textens apellstruktur”, i Läsningar. Om litteraturen och läsaren, Jan Thavenius och Bengt 

Lewan (red.), Stockholm: Akademilitteratur 1985, s. 169. 
22 Iser 1985, s. 172. 
23 Iser, 1985, s. 173. 
24 Iser 1985, s. 184. 
25 Iser 1985, ss. 176-177. 
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1.4.2. Kathleen McCormick – matchning och mismatchning 

Litteraturteoretikern Kathleen McCormick beskriver relationen mellan läsare och text genom 

att använda begreppet matchning. McCormick menar att läsning är en process som påverkas av 

både kognitiva och kulturella faktorer. Läsning kan därför aldrig ses som en rent subjektiv 

upplevelse, i och med att läsaren alltid formas av den sociala kontexten på ett eller annat sätt. 

Det samma gäller texten, vilken också bär spår av den sociokulturella historien.26 De rådande 

samhälleliga ideologierna, det vill säga värderingar, vanor, idéer och annat som håller ihop 

samhället, påverkar och formar innehållet i texter. Inom de samhälleliga ideologierna finns 

delar som är specifikt inriktade på litterära aspekter, till exempel huruvida kvinnors skrivande 

anses ha lika hög status som mäns. Detta kallar McCormick litterära ideologier medan de 

resterande kallas för allmänna ideologier men båda delar påverkar texter och läsare.27  

    Både läsare och text bär således med sig spår från de olika ideologierna. McCormick kallar 

detta för repertoarer och hon har skapat två olika kategorier: en allmän och en litterär repertoar. 

Vidare är det en skillnad mellan textens allmänna samt litterära repertoarer och läsarens 

allmänna samt litterära repertoarer.28 Textens allmänna repertoar består av de värderingar, 

normer, uppfattningar och så vidare som den förmedlar.29 På motsvarande sätt bär läsaren på 

ett liknande bagage, läsarens allmänna repertoar, som hen har med sig under läsningen. 

Läsarens allmänna repertoar är inte något fast, utan är föränderligt beroende på livssituation 

och erfarenheter. En läsupplevelse kan således skilja sig åt vid olika tillfällen. Läsarens 

allmänna repertoar är även en förklaring till varför tolkningar av en och samma text kan 

variera.30 

    Textens litterära repertoar består av textens uppbyggnad och struktur. Till exempel vem som 

berättar en historia, på vilket sätt karaktärer beskrivs eller hur handlingen uttrycks. Läsarens 

litterära repertoar innefattas av läsarens kunskaper samt uppfattningar om litteratur, vilka 

bygger på normer som vuxit fram utifrån den sociokulturella historien.31 De båda repertoarerna 

är således nära sammankopplade med de ideologier som omger läsare och text.  

    När en läsare möter en text så möts även de olika repertoarerna. De fyra repertoarerna följer 

med i in i läsprocessen och påverkar utfallet av läsupplevelsen. En matchning av repertoarerna 

 
26 Gary Waller och Kathleen McCormick, ”Text, reader, ideology: The interactive nature of the reading 

situation”, Poetics, 16, 1987: 2, s. 193. 
27 Waller och McCormick 1987, s. 194. 
28 Waller och McCormick 1987, s. 194. 
29 Waller och McCormick 1987, s. 198. 
30 Waller och McCormick 1987, s. 201. 
31 Waller och McCormick 1987, ss. 202, 204. 



10 
 

innebär att läsarens förväntningar uppfylls av texten, antingen de litterära eller de generella.32 

När läsarens förväntningar inte uppnås, leder det i stället till en mismatchning uppstår. 

McCormick lyfter fram ett exempel där en läsare läser Franz Kafka utifrån ett realistiskt 

perspektiv, vilket leder till frustration. Läsaren är van vid realistiska texter och bär med sig det 

in i läsningen medan Kafkas litteratur är känd för att innehålla absurda inslag. De litterära 

repertoarerna, läsarens och textens, har således inte matchat med varandra. Ett exempel på 

mismatchning av de allmänna repertoarerna kan vara när innehållet i en bok präglas mycket av 

religiositet medan läsaren inte är religiös, vilket kan leda till att vissa saker blir svåra att förstå.33 

    McCormick beskriver ett tredje sätt som de olika repertoarerna kan mötas på: utöver 

matchning och mismatchning så kan det även uppstå en krock av repertoarerna. När en 

mismatchning uppstår beror de på brist på förståelse eller information om textens repertoarer 

medan det i en krock innebär att läsaren inte håller med om textens repertoarer, till exempel när 

läsaren starkt motsätter sig en viss kvinnosyn i en bok.34 Trots mismatchningar eller krockar så 

innebär det inte att läsning av vissa texter inte är möjlig utan det handlar om att skapa sig en 

medvetenhet om dels vilka repertoarer boken bär på, dels vilka repertoarer man själv bär på. 

Denna lässtrategi kallar McCormick för ”stark läsning”.35 

 

1.5. Forskningsöversikt  

1.5.1. Forskning om Selma Lagerlöfs litteratur  

Vivi Edström (1923-2018) var en litteraturvetare och författare som skrev flera böcker om 

Selma Lagerlöf och hennes litteratur. Vidare har Edström varit ordförande för Lagerlöf-

sällskapet, ett sällskap som sedan 1958 arbetat på olika sätt för att belysa Lagerlöfs liv och 

författarskap. 36  I boken Selma Lagerlöfs litterära profil redogör Edström för Lagerlöfs 

konstnärliga metod att gestalta känslor, symbolik och teman, genom att analysera ett urval av 

hennes stora romaner varav en av dessa är Kejsarn av Portugallien.37  Hon beskriver det 

själsliga planet som berättelsens centrum eftersom Lagerlöf genom de inre livets skildringar 

närmar sig de stora frågorna i livet.38 Det spänningsfält mellan realism och fantasi som ofta 

närvarar i Lagerlöfs litteratur uppstår i Kejsaren av Portugallien genom huvudkaraktären Jan, 

 
32 Waller och McCormick 1987, s. 205. 
33 Waller och McCormick 1987, s. 205. 
34 Waller och MCormick 1987, s. 206. 
35 Waller och McCormick 1987, s. 207. 
36 Selma Lagerlöf-sällskapet, ”Historia” Selma Lagerlöf-sällskapets historis (selmalagerlof.org) (2021-11-17). 
37 Vivi Edström, Selma Lagerlöfs litterära profil, Stockholm: Rabén och Sjögren 1986, s. 6. 
38 Edström 1986, s. 12. 

https://www.selmalagerlof.org/historia.php
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vars verklighet förändras i och med att dottern lämnar hemmet.39 I boken Livets vågspel skriver 

Edström också om Kejsarn från Portugallien, men i stället för att djupdyka in i berättartekniken 

gör hon kopplingar till omvärlden och Selma Lagerlöfs liv och använder det som grund till 

analysen av hennes romaner.40  

    I antologin Det skönlitterära språket analyseras skönlitteratur med hjälp av en lingvistisk 

metod. Ett av kapitlen handlar om Selma Lagerlöfs Kejsarn av Portugallien och vad i romanen 

det är som fångar läsaren. För att svara på frågan studerar språkforskaren Carin Östman de 

språkliga dragen i romanens första kapitel och på vilket sätt Lagerlöf använder språket för att 

engagera och beröra läsaren. Östman undersöker bland annat hur tempus och ords bestämdhet 

skvallrar om berättarperspektivet i texten, till exempel när det refereras till karaktärer i bestämd 

form som är nya för läsaren så tyder det på att karaktären är bekant för berättaren.41 Östman 

använder sig av begreppet ”starkt perspektiv” när hon talar om att läsaren får tillgång till en 

karaktärs inre känsloliv och tankar. I första kapitlet så får läsaren genomgående tillgång till det 

som Jan erfar, något Östman menar är en viktig del i att skapa engagemang och väcka känslor 

hos läsaren. Genom att Jans perspektiv skildras så får läsaren en ingång till den fiktiva världen. 

Men exakt på vilket sätt vi blir berörda av berättarperspektivet behöver undersökas närmare 

och Östman tittar därför på Lagerlöfs gestaltning. De gestaltande dragen kategoriseras utifrån 

fem olika grupper: konkretion, repetition, värderande uttryck, kontraster och jämförelser. 

Östman menar att Lagerlöf genom gestaltningen styr läsarens upplevelser och hjälper läsaren 

att känna och se samma saker som Jan. Det är just gestaltningen som troligtvis är svaret på 

varför Lagerlöfs texter fortfarande griper tag i läsarna och att hon på ett sådant övertygande sätt 

kan skildra känslor.42 

  

1.5.2. Didaktisk forskning 

Gunilla Molloy, docent i svenska med didaktisk inriktning, har gjort en fältstudie av elevers 

läsande av Selma Lagerlöf. I boken Selma Lagerlöf i mångfaldens klassrum redogör Molloy för 

studien där hon följt fyra klasser för att ta reda på hur elever uppfattat Lagerlöfs litteratur. Hon 

undersöker om det är möjligt att kombinera en spontan läsart, som styrs av känslor, med en 

kritisk, som är analyserande.43 Eleverna får under läsningen skriva läslogg, reflektioner och ha 

 
39 Edström 1986, s. 223 
40 Vivi Edström, Selma Lagerlöf: livets vågspel, Stockholm: Natur och kultur 2002, s. 873. 
41 Carin Östman, ”Det klappande hjärtat”, i Det skönlitterära språket. Tolv texter om stil. Carin Östman (red.). 

Stockholm: Morfem 2015, s. 190. 
42 Östman 2015, ss. 196, 198.  
43 Gunilla Molloy, Selma Lagerlöf i mångfaldens klassrum, Lund: Studenlitteratur 2011, s. 18. 
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samtal om det lästa tillsammans med läraren. I ett kapitel undersöks en gymnasieklass förståelse 

av Kejsarn av Portugallien samt vilka läsarter som framträder. Flera av eleverna tycker att 

texten är svår och de uppfattar inte textens symbolik och tomrum. Molloy skriver att:  

Om läsaren inte förstår att skälet till Jans personlighetsförändring beror på att hans fantasi skapar 

andra ”sanningar” om dottern och hur han sedan i ljuset av dessa sanningar omtolkar omgivningens 

reaktioner på sin egen förändring, så förblir texten stängd.44 

Texten innehåller många tomrum vilket gör att oerfarna läsare kan gå miste om viktig 

information som leder handlingen framåt och skapar spänning. Texten blir således till i mötet 

med läsaren, vilket leder till olika tolkningar och det är därför viktigt att samtala om det lästa. 

Genom litteratursamtal kan även de som inte förmår att fylla i tomrummen nå en fördjupad 

förståelse av texten.45  

    I elevernas skriftliga reflektioner och i samtalen framträder det att elever använder sig av 

olika läsarter. Vissa beskriver innehållet genom att berätta om vad som berört dem och vilka 

känslor som väckts medan andra håller en saklig ton och blandar inte in sina känslomässiga 

intryck. Den sistnämnda elevgruppen visar genom sina formuleringar att de läst boken noggrant 

men Molloy menar ändå att en kombination av de olika läsarterna är mest fruktbar. En förening 

av den spontana och kritiska läsarten leder till att känsla och förnuft berikar varandra.46 

    Maritha Johansson har också undersökt elevers läsande, dock inte av Selma Lagerlöfs 

litteratur, utan annan skönlitteratur. Johansson har jämfört svenska och franska gymnasielevers 

reception av narrativ text för att se på vilket sätt olika undervisningstraditioner påverkar 

elevernas läsförståelse.47 Den franska undervisningen bygger i hög grad på strukturalism och 

formalism, vilket lett till att det i arbetet med skönlitterära texter är fokus på berättarstrukturer 

och teknik. Den typen av undervisningsupplägg har visat sig hjälpa elever att förstå till exempel 

berättarperspektiv i texter men risken är att känslomässiga aspekter utesluts och att det blir en 

allt för teknisk läsning.48   

    I den svenska undervisningstraditionen har det i stället varit fokus på en upplevelse- och 

erfarenhetsbaserad läsning. Eleverna har ofta större frihet i läsandet och emotionella aspekter 

får ta plats, dessvärre står det emotionella ibland i vägen för förståelsen. I undersökningen 

framkommer det att svenska elever har svårt för att förstå berättarstrukturen, alltså 

berättarperspektivet och tidsrelaterade aspekter, samt att de uppvisar svårigheter att skilja 

 
44 Molloy 2011, s. 94. 
45 Molloy 2011, s. 95. 
46 Molloy 2011, ss. 119, 122.  
47 Maritha Johansson, Läsa, förstå, analysera: En komparativ studie om svenska och franska gymnasieelevers 

reception av en narrativ text, (diss.). Linköping: 2015, s. 9. 
48 Johansson 2015, s. 236. 
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fiktion från verklighet.49 När eleverna ska läsa en berättelse med intern fokalisation men med 

en 6-årig flicka som fokalisator så uppstår förvirring. De likställer berättaren med författaren, 

vidare blir de förvirrade hur det kan vara en vuxen röst som berättar utifrån en liten flickas 

perspektiv. De har således svårt att förstå hur berättarrösten, karaktärerna och författaren 

förhåller sig till varandra.  

    När de svenska eleverna inte förstår en text gissar de sig ofta fram till svaret i stället för leta 

i texten. De franska eleverna använde sig i mycket högre grad av texten när det uppstod frågor 

och funderingar om texten.50 Johansson poängterar således vikten av att arbeta nära texten och 

hänvisa tillbaka till den när frågor uppstår. Det gäller även när begrepp ska läras in som har 

med berättarstrukturen att göra. Att låta eleverna lära sig litteraturvetenskapliga begrepp gynnar 

eleverna i gemensamma diskussioner och leder till minskad risk för missförstånd. Johansson 

menar att det inte är säkert att man blir en bättre läsare bara för att behärskar ett ämnesspecifikt 

språk men att tillsammans med andra kunna kommunicera om det lästa kan leda till fördjupade 

kunskaper. Det är således viktigt med ett gemensamt metaspråk.51  

    För att undvika att litteraturundervisningen endast handlar om elevernas tyckande så behöver 

eleverna få undervisning om närläsning av skönlitterära texter. Däremot så kan undervisningen 

ta avstamp i elevernas känslor men de behöver kontextualiseras i ett vad och ett hur.  

Sammanfattningsvis är litteraturundervisning som kombinerar nöjesläsning med analytisk 

läsning den mest effektiva för att utveckla elevernas läsförståelse, enligt Johansson. 52  

 

1.6. Metod 

Jag kommer att genomföra en närläsning av två kapitel från Kejsarn av Portugallien. Det är en 

textcentrerad analys, det vill säga att fokuset ligger på texten och inte författarens intentioner. 

Eftersom jag kommer att undersöka berättarstrukturen så kommer flera begrepp från 

narratologin att användas som stöd för analysen. Det finns mängder av narratologiska begrepp 

som kan tillämpas i en textanalys men eftersom mitt fokus under läsningen kommer att vara 

vem som berättar och vem som ser, så kommer begrepp som berör de områdena att vara mina 

verktyg.  

    I Litteraturvetenskap: en inledning beskriver Lars-Åke Skalin narratologins framväxt och 

centrala begrepp där Gérard Genette beskrivs som en av de främsta teoretikerna inom 

 
49 Johansson 2015, s. 224, 229. 
50 Johansson 2015, s. 156. 
51 Johansson 2015, ss. 227-228. 
52 Johansson 2015, ss. 226, 230. 
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narratologin.53 Genette problematiserade förhållandet mellan den som berättar och den som ser, 

då tidigare forskning inte gjort en tydlig distinktion mellan dem. För att kunna avgöra vem som 

berättar eller ser så måste förhållandet till fiktionsvärlden, eller diegesen som det kallas med 

narratologisk terminologi, analyseras. Berättarperspektivet framträder genom att undersöka 

huruvida berättaren befinner sig utanför eller inuti diegesen. Genette kallar de olika 

positionerna för heterodiegetiskt och homodiegetiskt berättareperspektiv. En heterodiegetisk 

berättare befinner sig utanför fiktionsvärlden och är inte en del av handlingen. En 

homodiegetisk berättare är en av karaktärerna och närvarar således på den diegetiska nivån. 

Vidare kan de olika berättarna ha olika mycket distans till det som berättas, vilket synliggörs 

genom begreppen intradiegetisk och extradiegetisk där den förstnämnda är inomfiktiv har mer 

information och den sistnämnda befinner sig utanför och berättar därför med en distans.54 

    Utöver de ovannämnda typerna av berättare så finns även en underkategori av heterodiegetisk 

berättare som kallas för allvetande berättare. Den allvetande berättaren kan berätta om alla 

karaktärers känslor och tankar, vad som händer på flera platser samtidigt, vad som hänt innan 

berättelsens början och vad som kommer att hända sedan. Det som utmärker den allvetande 

berättarrösten är den opersonliga stilen och en neutralitet till det som skildras.55  

    Synvinkel kallas inom narratologin för fokalisation, och det finns tre olika typer: 

nollfokalisation, intern fokalisation och extern fokalisation. Om det saknas en specifik 

synvinkel kallas det för nollfokalisation. Intern fokalisation innebär att läsaren får ta del av en 

karaktärs känslor, tankar och inre upplevelser. Extern fokalisation är mer restriktivt och ger 

endast läsaren tillgång till sådant som kan ses utifrån yttre sinnesuttryck. Läsaren får då ingen 

information om de olika karaktärernas inre känslor och tankar.56 

    Vem som är fokalisator i en text kan variera, detta kallas för synvinkelsskiften. Om det endast 

en fokalisator genomgående i en text, får den karaktären ett slags överläge gentemot de andra 

karaktärerna. I och med att allt filtreras utifrån en karaktärs ögon blir läsaren mer benägen att 

se på det som sker på samma sätt som fokalisatorn. Om texten i stället innehåller många 

synvinkelskiften så kan läsaren skapa sig en mer nyanserad bild av händelseförloppet.57 Både 

 
53 Lars-Åke Skalin, ”Narratologi – studiet av berättandets principer”, i Litteraturvetenskap – en introduktion. 

Staffan Bergsten (red.). Lund: Studentlitteratur 2002, s. 181. 
54 Skalin 2002, s. 183. 
55 Skolverket, ”Lässtrategier för skönlitteratur: Berättarröst och synvinkel i litterära föreställningsvärldar” 

https://larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/api-v2/document/path/larportalen/material/inriktningar/5-las-

skriv/Grundskola/014_lasstrategi_for_skonlitt/del_03/Material/Flik/Del_03_MomentA/Artiklar/M14b_4-

9_03A_01_berattarr%C3%B6st.docx (2021-10-25), s. 3. 
56 Skalin 2002, s. 182. 
57 Skolverket, ”Lässtrategier för skönlitteratur: Berättarröst och synvinkel i litterära föreställningsvärldar” 

https://larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/api-v2/document/path/larportalen/material/inriktningar/5-las-
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berättarperspektiv och fokalisation påverkar således vår förståelse av litterära texter på olika 

sätt.   
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2. Analys 

Frågeställningen som berör berättarperspektiv och fokalisering kommer att avhandlas i detta 

avsnitt. Först analyseras kapitlet ”Den sjuttonde augusti” och därefter kapitlet ”Husförhöret”. 

När hänvisningar görs till Kejsarn av Portugallien så kommer detta göras inom parantes i 

brödtexten. Jag har förkortat romanens titel till KP.  

 

2.1. Den sjuttonde augusti  

Jan beslutar att besöka löjtnant Liljecronas födelsedagsfest, något han ofta avstått från men 

eftersom han numera är kejsare känner han sig förpliktigad att besöka tillställningen. I början 

av kapitlet ges en återgivning av Jans tidigare något misslyckade besök på Liljecronas fest och 

reflektioner kring det: ”Han hade inte heller gjort om det en enda gång, fastän han hört folk 

säga, att det blev mer roligt och högtidligt på Lövdala för vart år, som gick.” (KP: 173). Här är 

det tydligt att det är Jan som fokaliseras i och med att det är han som inte gjort och han som 

hört. Vi får både tillgång till hans tidigare handlingar och sinnesförnimmelser.  

    Jan väljer att dyka upp lite senare på festen för att inte stjäla uppmärksamheten från löjtnant 

Liljecrona eftersom han vill att alla ska känna sig hemmastadda först. Väl på plats går Jan fram 

till löjtnant Liljecrona för att hälsa:  

Jaså, Jan, är du ute å går? Sa löjtnant Liljecrona och lät litet förvånad. Han hade nog ändå inte väntat sig en 

sådan ära, och det var väl därför, som han inte hade kommit ihåg sig, utan gett honom det gamla namnet 

(KP: 174). 

Berättaren i stycket är en heterodiegetisk berättare men framstår inte som allvetande i och med 

osäkerhetsmarkörerna ”nog” och ”väl”, vilket tyder på att berättaren inte är säker på bakgrunden 

till löjtnant Liljecronas reaktion. Det innebär även att det inte kan vara löjtnant Liljecrona som 

är fokalisator utan här är det troligen Jans perspektiv som skildras. Att Jan är fokalisator 

framkommer ännu tydligare i ett senare stycke, där Jan precis ursäktat löjtnant Liljecronas 

beteende och de runt omkring börjar skratta: ”de andra herrkarlarna började ju ändå på att 

skratta åt löjtnanten för att han hade burit sig dumt åt” (KP: 174). Utifrån tidigare händelser kan 

läsaren misstänka att herrkarlarna skrattade åt Jan snarare än åt löjtnant Liljecrona. Vidare hade 

en allvetande berättare förklarat att Jan tolkat situationen så men här är det i stället Jans 

perspektiv som skildras. En allvetande berättare är mer neutral medan här har berättaren tydligt 

valt ett perspektiv och är inte opartisk. 

    Senare i kapitlet uppstår en liknande situation när Jan ska hälsa på löjtnantens vän och han 

endast ger Jan två fingrar i stället för hela handen. Jan blir förnärmad men försöker hålla en god 

ton, något som inte tas emot väl av den andre mannen. Mannen pekar då på sina stjärnor på 



17 
 

hans frack för att Jan ska bli medveten om hans status: ”[…] Ser du inte di här? Frågade han 

och pekade med detsamma på tre fattiga småstjärnor, som han hade sittande på fracken” (KP: 

175). Med tanke på att mannens avsikt var att visa upp stjärnorna för att upplysa Jan om att han 

är en betydelsefull man så kan man misstänka att det är Jans perspektiv som skildras eftersom 

stjärnorna beskrivs som fattiga och små. Jan har precis blivit förlöjligad och han äger ju själv 

större och finare stjärnor, vilket talar för att det är hans värderingar som ligger till grund för 

beskrivningen av mannens stjärnor. Jan väljer att visa de stjärnor han har på sin väst för att visa 

att även han besitter en hög status:  

Och nu skall man tro, att karlen fick upp respekten. Det gjorde väl också sitt till, att alla de, som visste hur 

det förhöll sig med kejsarinnan och kejsardömet, höll på att skratta sig rent fördärvade åt honom (KP: 176). 

Berättaren i stycket sympatiserar tydligt med Jan, i och med att kejsarinnan och kejsardömet 

ses som en självklarhet. Adverbet ”nu” tyder på en närhet till diegesen och läsaren hamnar mitt 

i berättelsens ”här och nu”. Berättaren framstår således som en karaktär mitt i skeendet, vilket 

skulle kunna tala för att det inte endast är Jan som fokaliseras i stycket utan att det även är Jan 

som är en homodiegetisk berättare. Efter Jans uppvisande av stjärnorna så ber mannen om 

ursäkt och fortsättningsvis vill alla prata med Jan och även lyssna till hans kejsarvisa: 

Men när han höjde upp sin röst och sjöng, då skall man tro, att det blev uppståndelse. Då fick han inte bara 

de gamla herrkarlarna till åhörare, utan här kom både de gamla grevinnorna och generalskorna, som hade 

suttit i förmakssoffan och druckit te och ätit konfekt, och de unga baronerna och hovfröknarna, som hade 

hållit på och dansat i balsalongen, rusande för att få höra honom. De ställde sig i en tät ring runt omkring 

honom, och på honom var alla ögon riktade, såsom det skall vara, när man är kejsare (KP: 177). 

Det framgår inte direkt vem som fokaliseras i stycket eller om det är extern fokalisation 

eftersom mycket av det som skildras är sådant som kan betraktas med hjälp av yttre sinnen. I 

första meningen förmedlas en slags självklarhet över att Jans sång skapar uppståndelse: ”då 

skall man tro, att det blev uppståndelse”, vilket indikerar att det är väntat att gästerna blir 

exalterade när han ska uppträda. Det talar för att det är Jans perspektiv som skildras eftersom 

han själv tycker att sången är fantastisk. Uttrycket ”då skall man tro” är återkommande i kapitlet 

och det låter ofta som en slags bekräftelse från Jan, vilket skulle kunna tala för att han stundtals 

är berättarrösten. Men nästa mening låter återigen som en extradiegetisk berättare, till och med 

allvetande, eftersom berättaren är medveten om både var andra karaktärer uppehållit sig samt 

vad de gjort medan Jan konverserat med löjtnanten och hans vänner. Vidare är stycket skrivet 

i tredjeperson, vilket också tyder på att det inte är Jan som berättar. Att avgöra vem som är 

berättaren är svårt i och med att texten ibland innehåller talspråkliga uttryck i de beskrivande 

partierna och berättaren låter därför som en av karaktärerna.  
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    Den sista meningen signalerar också att det fortfarande är Jan som är fokalisator eftersom 

han bekräftas som kejsare, något som annars brukar ifrågasättas. Alla på festen är således 

väldigt förtjusta i Jan och de hyser stor respekt för honom, i alla fall utifrån det som framgår 

genom Jans fokalisering. Gästernas entusiasm blir slutligen övermäktigt för Jan och han känner 

hur han börjar sväva: ”På den ena sidan bars han upp av äran och på den andra av härligheten. 

De tog honom upp på en kejsartron, som svävade långt borta bland de röda kvällsmolnen.” (KP: 

178). Här är det tydligt att det är Jans perspektiv som skildras, han svävar inte på riktigt utan vi 

får tillgång till hans inre känslovärld. Jans inre känsloliv beskrivs ytterligare när hans saknad 

för Klara Gulla framträder och hans hjärta slår så hårt så att bröstet håller på att brista. Det är 

starka och intensiva känslor som läsaren får ta del av, som endast kan förmedlas genom intern 

fokalisation.  

    I kapitlet ”Den sjuttonde augusti” är det genomgående Jan som fokaliseras, men vem som 

berättar framgår inte lika tydligt. Berättaren framstår emellanåt som allvetande men är stundtals 

för partisk för att kunna vara det. Ibland kan läsaren misstänka genom subtila signaler att det är 

Jan som är berättaren men sedan skiftar det återigen till en heterodiegetisk berättarröst. Vem 

som är berättaren är således inte helt tydligt, eller huruvida berättarrösten skiftar, men till 

övervägande del framstår berättaren som någon som befinner sig utanför fiktionsvärlden. 

 

2.2. Husförhöret  

Jan har tidigare blivit konfronterad och hans handlingar har för första gången ifrågasatts på 

allvar. Lars Gunnarsson har under en auktion ryckt tag i Jan och slitit av honom hans 

kejsarutstyrsel. När det några veckor senare är dags för husförhör dyker Jan upp och ser till 

synes ut som han gjorde förr, så som han var innan han blev kejsarn av Portugallien. Kapitlet 

inleds med att vi får tillgång till Lars tankar: ”Ingenting var Lars Gunnarsson så glad åt som att 

han hade fått det infallet att ta käppen och läderkasketten ifrån Jan i Skrolycka. Det såg rent av 

ut, som om han skulle ha tagit galenskapen ifrån honom på samma gång!” (KP: 208). Sedan 

beskrivs husförhörsfolkets ankomst, där Lars fortsatt fokaliseras: ”Lars höll ögonen på honom 

hela tiden, och han måste medge, att det var en sanning, att galenskapen hade gått tillbaka. Jan 

uppförde sig alldeles som en annan människa” (KP: 208). Lars beskrivs hålla ständig koll på 

Jan samt att det är hans medgivande som beskrivs, vilket tyder på att det är Lars perspektiv som 

skildras. I och med att medgivandet inte är något som är uttalat, utan något som Lars tänker, så 

kan det inte vara någon annan karaktär som fokaliseras. Därefter beskrivs miljön och prästens 

arbete:  
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Prästen satt vid ett bord överst i rummet med den väldiga husförhörsboken framför sig. Bredvid honom satt 

Lars Gunnarsson och hjälpte honom till rätta genom att upplysa om vilka som hade flyttat från detta 

husförshörsdistriktet under året, och vilka som hade gått och gift sig (KP: 209). 

Här berättas handlingen av en heterodiegetisk berättare och inte utifrån någon av karaktärerna. 

Vidare kan det som beskrivs iakttas genom synen och hörseln, genom extern fokalisation. Den 

första meningen, ”Prästen satt vid ett bord överst i rummet med den väldiga husförhörsboken 

framför sig.” är tydligt ur berättarens perspektiv, varken prästen eller Lars behöver knappast 

reflektera över var de sitter utan det är en miljöbeskrivning av berättaren. Däremot kan 

fokalisationen tänkas skifta från den externa till prästens perspektiv, eftersom vi får reda på 

vilket sätt Lars hjälper honom. Det kan även vara externt fokaliserat i och med att det som sker 

kan uppfattas genom synen och hörseln. Om det är kort skifte som sker eller om det bara är 

externt är svårt att säga säkert.  

    Förhöret börjar och läsaren får då veta varför det just är det fjärde budet som ungdomarna 

ska visa att de behärskar:  

Det var inte alldeles tillfälligtvis, som prästen valde att tala om just det budet denna kvällen. När han satt 

så här i en trygg och ståtlig gammal stuga med väggfasta bänkar och gammaldags inredning också i övrigt 

och med tydliga tecken till välstånd, vart han såg, så kände han sig manad att påminna människorna om hur 

väl det går dem, som håller ihop släktled efter släktled, som låter de gamla styra, så länge de mäktar, och 

sedan vördar och hedrar dem under alla år de finns kvar i livet (KP: 210).  

Till skillnad mot den tidigare miljöbeskrivningen så beskrivs miljön här tydligt ur prästens 

perspektiv. Stugan blir i prästens ögon en symbol för den kärlek och respekt som ska finnas i 

varje familj, speciellt gentemot de äldre. Det är således mer än bara en beskrivning av 

omgivningen eftersom omgivningen väcker känslor hos prästen som ligger till grund till det 

han ska ta upp under förhöret. Läsaren får genom miljöbeskrivningen både ta del av prästens 

förnimmelser och reflektioner.  

    Prästen håller tal men kommer inte långt förrän Jan avbryter honom. Jan hävdar att det är 

någon utanför som inte vågar komma in och en man går för att se efter, men eftersom ingen står 

utanför fortlöper talet. Jan försöker signalera till Kattrina att gå och öppna då han själv sitter 

dåligt till. Kattrina tvekar: ”Hon satt stilla i det längsta, men hon var också litet rädd för att inte 

göra Jan till lags i de dagarna, och till sist lydde hon honom.” (KP: 211), här skildras Kattrinas 

rädsla för att Jans vansinne ska återvända om hon inte är honom till lags. Fokaliseringen skiftar 

därefter från Kattrina till de som skulle förhöras som grupp, eftersom prästen är så engagerad i 

sitt tal glömmer han bort att ställa frågor: ”Till alla de läsepliktigas stora glädje hade han nästan 

kommit ifrån att göra frågor […]” (KP: 211). Talet avbryts återigen men den här gången av 

Lars svärmor, som plötsligt börjat gråta. Tillsammans med sin fru så ställer sig Lars vid 
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svärmodern för att trösta henne: ”Det såg vackert ut. Alla förstod, att Lars ville visa dem, att 

här hos honom var det så, som prästen sade att det borde vara.” (KP: 212) även här görs en 

hänvisning till vad en hel grupp tänker, ”alla förstod”. Kapitlet innehåller många 

synvinkelsskiftningar, både mellan olika karaktärer och hela grupper av människor.  

    Slutligen väljer Jan att tränga sig ut från sin plats för att se vem som står utanför dörren: ”Jan 

hade bättre tur än de andra. Man hörde hur han sade go’dag till någon, som stod ute i förstugan.” 

(KP: 212), de andra i rummet får aldrig syn på vem det är som står utanför och läsaren får inte 

heller tillgång till det Jan ser: 

Alla vände sina ögon mot utgången för att kunna se vem det var, som hade stått där ute under hela 

husförhöret utan att våga sig in. De hörde hur Jan bad och trugade och såg honom slå upp dörrn på vid 

gavel, men den, som stod där ute, gjorde visst invändningar nu också. Till sist drog Jan igen dörrn och kom 

ensam in i rummet. Men han gick inte tillbaka till sin förra plats, utan trängde sig med stort besvär fram till 

bordet, där prästen satt. 

Återigen är det en större grupp människor som fokaliseras, i och med ”de hörde” och eftersom 

personen som står utanför beskrivs som ”den” så kan det inte vara Jan som fokaliseras, han ser 

ju personen ifråga. Berättaren är inte allvetande, med tanke på att personen endast beskrivs med 

pronomenet ”den”, trots att det senare visar sig vara en karaktär som är känd sen tidigare. Vidare 

står det att personen utanför ”gjorde visst invändningar”, det är alltså inte helt säkert vad som 

sägs under samtalet men eftersom personen inte följer med in kan man anta att personen gör 

motstånd.  

    Genomgående i Kejsarn av Portugallien så finns det muntliga drag och talspråkliga former i 

de berättande partierna, till exempel ”dörrn” i citatet ovan. De talspråkliga formerna får 

berättaren att låta mer som karaktärerna, men samtidigt så skiljer sig språket från replikerna 

som består av mycket enklare språk och med många förkortningar. Det blir därför svårt att 

avgöra vems rösten är men de emellanåt talspråkliga dragen kan även tänkas vara ett stilistiskt 

val av Lagerlöf, snarare än att det innebär att någon av karaktärerna är berättaren.  

    Det är först när Jan stänger igen dörren och går fram till prästen för att berätta om vem stod 

utanför som läsaren får veta vem det var: ”Det var den gamla husbonden här i Falla, som stod 

där ute” (KP: 213). Den gamla husbonden är död, men enligt Jan har han alltså befunnit sig 

utanför dörren hela tiden. Eftersom Jan inte fokaliserades vid tillfället, så får läsaren endast ta 

del av mötet genom Jans röst. Jan framför sedan en varning till Lars från husbonden där han 

anklagas för husbondens död och att det är bäst att han ångrar och erkänner vad han gjort. Både 

Lars och prästen upprörs av meddelandet och Kattrina väljer då att ta med Jan hem. 
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    I kapitlet får vi tillgång till flera karaktärers fokalisering och stundtals hela gruppen, men 

aldrig enbart Jan. Berättarrösten framträder som en utomstående karaktär, som inte är allvetande, 

samtidigt som de talspråkliga formerna ger känslan av berättaren är inomfiktiv. 
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3. Diskussion 

I följande avsnitt kommer den andra frågeställningen, som handlar om hur förståelsen av texten 

påverkas av berättarperspektiv och fokalisering, att diskuteras med stöd av det teoretiska 

ramverket. Därefter diskuteras den tredje och sista frågeställningen, som berör de didaktiska 

aspekterna av att läsa skönlitterära texter, med hjälp av teorin och tidigare forskning. 

 

3.1. Berättarperspektivets och fokaliseringens betydelse för förståelsen av texten 

I kapitlet ”Den sjuttonde augusti” är det genomgående Jan som fokaliseras och förståelsen för 

det som sker i fiktionsvärlden blir därför begränsat. Allt som läsaren får ta del av är filtrerat 

genom Jans tankar och känslor, vilket leder till att händelserna färgas av hans 

verklighetsuppfattning. Berättaren framstår emellanåt som allvetande men i större delen av 

kapitlet så får inte läsaren mer information än den som delges genom Jans perspektiv. Läsaren 

har således endast Jans perspektiv att tillgå samt de kunskaper om fiktionsvärlden som läsaren 

kan ha förvärvat från tidigare kapitel.  

    I början av kapitlet så beskrivs löjtnant Liljecronas vänner skratta åt honom när de i själva 

verket skrattar åt Jan. Eftersom det inte finns någon berättarröst som förklarar vad vännerna 

faktiskt skrattar åt, så uppstår en så kallad tom lucka som läsaren utifrån sina förutsättningar får 

fylla i. Läsarens tidigare tolkningar av olika situationer påverkar förmågan att fylla i de tomma 

luckorna. Om läsaren inte uppfattat Jans frambrytande vansinne så tolkas den nämnda scenen 

till Jans fördel. Molloy beskriver i sin undersökning utmaningarna som om uppstår om läsaren 

inte förstår Jans personlighetsförändring, där hon menar att texten förblir stängd om läsaren inte 

uppfattar detta.58 När saker inte uttrycks explicit i texten, så riskerar de som av olika orsaker 

inte lyckas fylla de tomma platserna att missförstå vad boken faktiskt handlar om. Även om 

läsaren ses som en medskapare till texten så finns det begränsningar för hur långt läsarens 

tolkningsarbete sträcker sig. Texten har fortfarande ett visst innehåll och när tomma luckor 

förblir tomma, så kan läsaren av misstag förvränga innehållet.  

    Vilka repertoarer läsaren bär med sig in läsningen påverkar också förståelsen. Om läsaren 

ifråga inte har kunskaper om psykisk ohälsa, så kan Jans förvandling vara svår att förstå i och 

med att det endast är han som fokaliseras i kapitlet ”Den sjuttonde augusti”. Läsarens allmänna 

repertoar riskerar då att försvåra förståelsen av innehållet på grund av den begränsade 

fokaliseringen och berättarrösten. Vidare är texten berättad i tredjeperson, något som också kan 

påverka läsarens förståelse av innehållet. När de berättande partierna är skrivna i jag-form 

 
58 Molloy 2011, s. 94. 
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förstår läsaren direkt att det är en viss karaktärs perspektiv som erbjuds, men när det inte 

framgår lika tydligt vem som berättar och fokaliseras så kan det leda till att läsaren inte 

reflekterar lika kritiskt över det som beskrivs. En oerfaren läsare kan uppfatta de beskrivande 

partierna som objektiv förmedling av information, vilket leder till en krock av de litterära 

repertoarerna. Läsaren går då miste om viktig information för att till fullo kunna förstå 

handlingen. 

    Den konsekventa fokaliseringen av Jan bidrar till att han framstår som en högt respekterad 

och omtyckt kejsare men i kapitlet ”Husförhöret” får läsaren se Jan i ett annat ljus genom Lars 

Gunnarson och prästen. När läsaren får ta del av fler perspektiv så framträder i stället bilden av 

Jan som en dåre. I och med att Jan inte fokaliseras genomgående i Kejsarn av Portugallien så 

ges en möjlighet till att skapa sig en nyanserad bild av den fiktiva världen och karaktärerna i 

den. I ”Husförhöret” sker flera synvinkelsskiften, men även där uppstår tomma luckor i texten. 

Vidare så finns flera synliga tomma luckor i kapitlet, som markerats med ”- - -”, vilket innebär 

att läsaren både behöver fylla i synliga och osynliga luckor texten. För en läsare som inte är 

medveten om att tomma luckor i kan förekomma i texter, det vill säga att det inte är en del av 

läsarens litterära repertoar, så kan de markerade tomma luckorna snarare skapa förvirring än att 

stödja förståelsen. Läsaren går då miste om signaler som för handlingen framåt.  

    I kapitlet ”Husförhöret” så får läsaren tillgång till flera karaktärers inre men däremot så 

fokaliseras inte Jan en enda gång i kapitlet. När personen Jan pratat med visar sig vara den döde 

husbonden så behöver läsaren själv avgöra huruvida Jan kan få kontakt med döda, om 

husbonden återuppstått eller om det är Jans psyke som spelar honom ett spratt. Om läsaren 

förstått att Jan lever i en fantasivärld, utifrån de andra karaktärernas fokalisering, så kan Jan 

inte längre ses som pålitlig. Även om Jan hade fokaliserats under mötet med husbonden så vet 

läsaren inte vad som faktiskt sker. Den insikten hjälper inte läsaren att förstå vad som hände 

under det påstådda mötet med husbonden, däremot kan det bidra till en ökad förståelse för 

helheten. Eftersom handlingen filtreras genom olika karaktärer så tvingas läsaren ständigt att 

reflektera över vems verklighet som stämmer. Det ger läsaren fog för att ifrågasätta Jans 

verklighet och därmed kan förståelsen öka för handlingen. 

 

3.2. Den fiktiva texten i klassrummet   

Förståelsen för handlingen hänger alltså nära samman med textens struktur, något som även 

uppmärksammades i forskningen som lyftes fram i bakgrunds- och forskningsavsnittet. Ett av 

problemen som belystes av bland annat Johansson var att författare och berättarröst kunde vara 
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svåra att hålla isär.59 Speciellt svårt har det visat sig vara när en text är skriven i jag-form då 

oerfarna läsare har svårt att förstå hur en jag-berättare kan vara fiktiv.60 Kejsarn av Portugallien 

är berättad utifrån ett tredjepersonperspektiv, vilket kan hjälpa eleverna att förstå relationen 

mellan författare och berättarröst. Berättarperspektivet är således en faktor som kan hjälpa 

elever att förstå texten är fiktiv men det finns andra aspekter som kan skapa förvirring om vad 

det är för slags text. När det finns ett stort historiskt avstånd mellan textens tillkomst och 

elevernas läsning så skapas också en distans mellan textens och elevernas allmänna repertoarer. 

Olin-Scheller och Mossberg Schüllerqvist lyfte fram bristande referensramar som en förklaring 

till varför vissa elever tenderar att tolka skönlitteratur som fakta. Vidare nämner Olin-Scheller 

och Mossberg Schüllerqvist även att ”ett ålderdomligt språkbruk” kan påverka 

fiktionsförståelsen negativt.61 Trots att texten inte är skriven i jag-form, så kan de talspråkliga 

uttrycken och det ålderdomliga språket bidra till att eleverna sätter likhetstecken mellan 

berättare och författare och därmed fiktion och faktion. Mossberg Schüllerqvist har varit med 

och tagit fram Skolverkets modul ”Lässtrategier och de ”sanna” berättelserna”, tillsammans 

med Zara Hedelin, där de skriver att:  

Undervisning om fiktionstexter kan utveckla elevers förståelse av hur den realistiska texten inte återger 

verkligheten utan berättar en historia, genom att ta upp berättarstrategier för karaktärer, miljöbeskrivningar 

och handling. Att samtala om hur karaktärer skildras, möjliga alternativa skildringar, i vilka miljöer de 

agerar och vad det kan betyda för hur berättelsen kan förstås, utvecklar elevernas uppfattningar av hur 

realistisk fiktiv text berättar. Mikael Tengberg visar att undervisning ofta fokuseras på handlingen 

(Tengberg, 2011). Han menar att om elever ska förstå att en fiktiv text inte återger verkligheten direkt 

behöver undervisningen också inriktas på betydelser, sätt att berätta och värderingar i texten.62 

Utöver att prata om hur texten är skriven, så finns även fördelar med att prata om värderingar i 

texten, vilket med McCormicks terminologi är detsamma som repertoarer. I och med att äldre 

texter kan vara extra utmanande för eleverna så kan det vara nödvändigt att syna texten för att 

se vilka värderingar den präglats av. På så sätt kan elevernas kunskaper öka om tiden som texten 

skrivits samtidigt som det skapas en medvetenhet om att det inte innebär att texten i sig är en 

direkt återspegling av hur något varit. Eleverna behöver alltså både förstå att texten bär med sig 

spår från förr men att det ändå är en fiktiv värld som målas upp. Då kan läraren hjälpa elevernas 

repertoarer att mötas med textens samt ge dem verktyg för att förstå vad fiktion är.  

 
59 Johansson 2015, s. 224, 229. 
60 Skolverket, ”Lässtrategier och de ”sanna” berättelserna” *M14b_4-9_05A_sannaberattelser.doc 

(skolverket.se) (2021-12-03), s. 5. 
61 Olin-Scheller och Mossberg Schüllerqvist 2011, s. 98. 
62 Skolverket, ”Lässtrategier och de ”sanna” berättelserna” *M14b_4-9_05A_sannaberattelser.doc 

(skolverket.se) (2021-12-03), s. 2. 

https://larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/api-v2/document/path/larportalen/material/inriktningar/5-las-skriv/Grundskola/014_lasstrategi_for_skonlitt/del_05/Material/Flik/Del_05_MomentA/Artiklar/M14b_4-9_05A_sannaberattelser.doc
https://larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/api-v2/document/path/larportalen/material/inriktningar/5-las-skriv/Grundskola/014_lasstrategi_for_skonlitt/del_05/Material/Flik/Del_05_MomentA/Artiklar/M14b_4-9_05A_sannaberattelser.doc
https://larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/api-v2/document/path/larportalen/material/inriktningar/5-las-skriv/Grundskola/014_lasstrategi_for_skonlitt/del_05/Material/Flik/Del_05_MomentA/Artiklar/M14b_4-9_05A_sannaberattelser.doc
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    Att arbeta med textens repertoarer kan kopplas till svenskämnets syftesbeskrivning för 

gymnasiet: att eleverna ska kunna använda ”skönlitteratur […] som källa till självinsikt och 

förståelse av andra människors erfarenheter, livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar.” samt 

det centrala innehållet i kursen svenska 2: ”Relationen mellan skönlitteratur och 

samhällsutveckling […].”, vilket stämmer överens med McCormicks teori, det vill säga att det 

texten bär med sig speglar en historisk verklighet. Genom att läsa skönlitteratur kan eleverna få 

ta del av ställföreträdande erfarenheter och uppleva sådant som de annars aldrig skulle ha 

möjlighet till. Molloy beskriver detta som ett ”perspektivbyte” där eleverna genom läsning av 

skönlitteratur kan leva sig in i någon annans liv och värld.63 Att lära sig om historia genom 

skönlitteratur lyfte Mossberg Schüllerqvist fram som en av anledningarna till varför fiktion inte 

ses som fiktion av somliga elever men genom att samtidigt arbeta med textens struktur kan detta 

undvikas.64 Det handlar således om att både undersöka de allmänna repertoarerna och på så sätt 

närma sig den rådande historiska verkligheten där texten skapats, samtidigt som textens litterära 

repertoarer synas. Genom att gemensamt diskutera vad i texten som signalerar att texten skildrar 

något verkligt respektive fiktivt kan textens olika lager synliggöras och på så sätt framträder 

den fiktiva texttypen.   

    Risken med att gemensamt arbeta mycket med berättarperspektiv, fokalisering och olika 

repertoarer är att läraren kan råka styra elevernas tolkningar för mycket. Men det handlar 

snarare om att ge eleverna möjlighet att kunna tolka texten överhuvudtaget så att texten inte 

förblir stängd så som Molloy varnar för. Vidare får inte textens autonomi glömmas bort, något 

som Johansson betonar då hon beskriver det gemensamma tolkningsarbetets fördelar så 

här: ”Att gemensamt arbeta sig fram till konsensus om sådant som inte är förhandlingsbart är 

ett sätt att komma nära texten”, i sammanhanget lyfter hon också fram ett citat av Jonathan 

Culler som lyder: ”Man kan inte få ett verk att betyda vad som helst; det gör motstånd.”65 Det 

handlar alltså inte om att inte låta eleverna få komma med egna tolkningar, utan att ge dem 

förutsättningar att kunna fylla i textens tomma luckor. En elev som deltagit i Molloys 

undersökning skriver i en reflektion att: ”Ur läsarens perspektiv blir Jan aldrig en galning”.66 

Citatet tyder på att eleven förstår vad olika perspektiv kan göra för förståelsen men trots detta 

missar hen att läsaren visst kan uppfatta Jan som galen. Dock har eleven på något sätt ändå 

 
63 Molloy 2011, s. 122. 
64 Mossberg Schüllerqvist 2008, s. 278. 
65 Maritha Johansson, ”En litteraturundervisning som utmanar”, i Svenska ett kritiskt ämne: 

Svensklärarföreningens årsskrift 2016, Ewa Bergh Nestlog och Nils Larsson (red.), Malmö: 

Svensklärarföreningen 2017, s. 69. 
66 Molloy 2011, s. 91. 
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förstått att Jan blir galen men en medvetenhet om hur detta skildras fattas. I det här fallet skulle 

en gemensam textnära undervisning kunna hjälpa eleven uppfatta Jans personlighetsförändring 

och på vilket sätt det antyds genom perspektivbyten och tomma luckor i texten. 

    Vidare lyfter Johansson fram att elever som inte förstår en text ofta väljer att gissa vad svaret 

kan vara i stället för att söka efter svar i texten.67 För de elever som är oerfarna läsare och inte 

kan läsa mellan raderna så kan svaret på frågor som uppstått under läsningen vara svåra att hitta 

även om de väljer att gå till texten. I Kejsarn av Portugallien så kan Jans förändring vara svår 

att förstå och vad den beror på, i och med att det aldrig uttrycks i klartext vad Klara Gulla har 

råkat ut för. Eftersom det inte står explicit så kommer de eleverna inte åt svaret på egen hand. 

Vidare kan en väldigt realistisk läsart, i kombination med svårigheter att fylla i tomma luckor, 

skapa problem för elever. Kejsarn av Portugallien är som tidigare nämnts realistiskt skriven 

men med vissa magiska inslag. De tillfällen då något orealistiskt dyker upp kan således leda till 

en krock av repertoarerna, vilket leder till att läsaren inte vill läsa vidare på grund av att texten 

blir obegriplig. Om eleven då är medveten om textens fiktiva form så behöver dels inte allt vara 

möjligt i verkligheten, dels kan eleven genom textens tomma luckor nå möjliga förklaringar till 

sådant som vid första anblick inte verkar möjligt.  

     Ett exempel från kapitlet ”Husförhöret” är när Jan varnar Lars Gunnarsons för att han ska se 

upp söndagen efter midsommar om han inte erkänner vad han gjort mot den tidigare husbonden. 

Jan har enligt honom själv fått emot varningen från den döde husbonden, vilket är ett orealistiskt 

inslag, och profetian visar sig sedan stämma, vilket är ytterligare ett orealistiskt inslag. 

Huruvida Jan faktiskt är synsk eller om det är Lars som själv får spådomen att slå in, då han på 

grund av oron börjar dricka, kan läsaren endast spekulera i. Det är ett exempel på när texten 

måste läsas för var den är – en fiktiv text. Annars riskerar eleverna gå miste om textens fulla 

potential, något som Mossberg Schüllerqvist och Hedelin också nämner. De anser att eleverna 

kan tappa ”en fördjupad tolkningskompetens” om de inte bär med sig strategier när de tar sig 

an fiktionstexter och läser dem för realistiskt.68 Eleverna behöver således vara medvetna om att 

Kejsarn av Portugallien är en fiktiv text för att kunna reflektera över vem som berättar och fylla 

i de tomma luckor som uppstår. 

  

 
67 Johansson 2015, s. 156. 
68 Skolverket, ”Lässtrategier och de ”sanna” berättelserna” *M14b_4-9_05A_sannaberattelser.doc 

(skolverket.se) (2021-12-03), s. 1. 
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4. Sammanfattning  

Analysen av ”Den sjuttonde augusti” och ”Husförhöret” visar att vem som fokaliseras och vem 

som berättar varierar i de olika kapitlen. I det första kapitlet som analyserades var det 

genomgående Jan som fokaliserades men vem som berättade framgick inte lika tydligt. I och 

med att läsaren endast får tillgång till ett perspektiv och eftersom berättaren inte är allvetande 

så utmanas läsarens förmåga att fylla i de tomma luckor som uppstår. Vidare krävs det att 

läsaren är medveten om den fiktiva texttypen för att kunna anta en mer kritisk läsart och därmed 

kunna reflektera över fokalisering samt berättarperspektiv. I det andra kapitlet som analyserades 

så skiftar fokaliseringen mellan flera olika karaktärer. Även i detta kapitel är det svårt att avgöra 

vem som berättar och huruvida det varierar eller inte. Synvinkelsskiftningarna bidrar till att 

läsarens uppfattning om Jan nyanseras. Vidare ställs inte lika höga krav på läsarens förmåga att 

läsa mellan raderna för att förstå Jans förvandling men även här behöver läsaren kunna fylla i 

tomma luckor, både sådana som markerats i texten och sådana som inte beskrivs explicit.  

    Vem som berättar och vem som fokaliseras har således betydelse för vilka krav som ställs på 

läsaren och hur texten kan förstås. Utifrån ett didaktisk perspektiv är det därför relevant att i 

undervisningen lyfta sådant som berör textens uppbyggnad. En viktig aspekt i det arbetet är att 

förstå skillnaden mellan fiktiva texter och andra texttyper, annars riskerar läsningen bli ytlig 

och elever kan missa tomma luckor i texten som för handlingen framåt. Kejsarn av Portugallien 

är således en text som utmanar på flera sätt, den innehåller subtila synvinkelsskiften och vem 

som är berättaren framgår aldrig tydligt. Att texten ställer krav på läsaren är inget som ska ses 

som något negativt eller avskräckande, så länge läraren är medveten om diverse fallgropar kan 

eleverna ges rätt förutsättningar för att de ska kunna kliva in i fiktionens värld väl rustade.   
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