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Abstrakt 
Syftet med denna uppsats är att analysera hur symboler och allegorier kommer till uttryck i Astrid 

Lindgrens två texter Bröderna Lejonhjärta (1973) och Spelar min lind, sjunger min näktergal 

(1959) samt att diskutera hur textanalys, där symbol och allegori är utgångspunkter, kan användas i 

litteraturundervisningen i skolan. Hur kommer symboler och allegorier till uttryck i dessa texter? 

Och hur kan elever komma djupare i sin textförståelse med hjälp av symboler och allegorier? Detta 

är två frågor som undersöks och diskuteras i studien. Analysen av böckerna visar att båda dessa 

texter innehåller flera religiösa symboler där det goda ställs mot det onda. Gemensamt för de båda 

berättelserna är att de handlar om döden och att de innehåller existentiella aspekter. 

 

Studien visar vidare att analys av symboler och allegorier ligger väl i linje med vad som sägs om 

litteraturundervisningen i skolans styrdokument och att elever kan öka sin förståelse om texten, sig 

själva och andra genom att analysera symboler och allegorier. Eleverna kan på detta analyssätt 

komma djupare i sin textförståelse och utvecklas som läsare.  

 

Nyckelord: Astrid Lindgren, symbol, allegori, litteraturundervisning, textförståelse 
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Inledning 
Under de VFU-perioder jag har haft under utbildningens gång, har jag märkt att eleverna arbetar på 

ungefär samma sätt med skönlitteratur i skolorna. Eleverna läser en bok och recenserar därefter 

denna. Det eleverna ska skriva i sin recension ligger på ett allmänt plan såsom vad boken handlar 

om, en beskrivning av vad huvudpersonen och andra viktiga karaktärer gör och en beskrivning av 

en särskild händelse som handlingen har utspelat sig kring. Vad jag vill visa med denna uppsats är 

hur litteraturläsning kan utvecklas med hjälp av textanalys där symbol och allegori utgör grunden. I 

uppsatsen kommer Astrid Lindgrens romaner Bröderna Lejonhjärta (1973) och Spelar min lind, 

sjunger min näktergal (1959) att analyseras avseende deras symboliska och allegoriska 

innehåll. De valda böckerna är framför allt avsedda för mindre barn än de elever jag riktar min 

analys till, det vill säga grundskolans senare år och gymnasiet, men böckerna fungerar i denna 

uppsats som utmärkta exempel på hur och vad man kan finna i litteraturen gällande symboler och 

allegorier. Tanken är att eleverna i skolan ska kunna göra liknande analyser av detta slag och att de 

dessutom ska tycka att det är ett roligt och inspirerande arbetssätt. 

 

Litteraturen är ett mycket rikare fenomen än vad som ofta åskådliggörs i en recension. Den 

traditionella granskningen kan lätt binda eleverna vid de frågor som läraren har författat och därmed 

kan eleverna förlora förmedlingen av de egna iakttagelserna. Avsikten med detta arbete är att 

åskådliggöra ett alternativt arbetssätt för skönlitteratur i skolan. Arbetssättet ska kunna leda till att 

eleverna får djupare insikt i bokens eventuella dolda budskap. Jag delar Kelly Gallaghers ord i 

boken Deeper Reading angående elevers läsande: "I want their experience to be much more than 

simply liking the story, or understanding the characters, or being intrigued by the resolution [...] I 
want them to understand the plot, to admire the courage of the characters and to recognize...use of 

literary devices" (Gallagher 2004, s 19f). Gallagher vill att eleverna ska kunna analysera litteratur 

på en högre nivå än den de vanligtvis använt då de lämnar in sin recension. Gång på gång lämnas 

recensioner in till läraren där eleverna endast gjort en resumé av handlingen rakt av, från början till 

slut. I dessa texters innehåll finns inte  en antydan till försök att göra ytterligare fördjupade 

tolkningar av texten. 

 

Om eleverna ska analysera boken utifrån symbol och allegori bör läraren i svenska själv veta hur en 

analys kan se ut och vad den skulle kunna tänkas innehålla. Den lärare som tillägnat sig 

analysförmågan leder eleverna på vägen mot ett eget initiativ och tänkande. Gallaghers (2004) 

beskrivning över hur läraren ska förhålla sig till litteraturanalys lyder: "It provides guidance on how 

we, as teachers, can "sit" next to our readers and teach them how to read text at deeper and richer 

levels" (Gallagher s 4). Läraren vill att eleverna ska kunna avsluta skolan och vara kapabla att se 

djupare i en text, se det dolda budskapet och kunna tolka vad det betyder för andra och för dem 

själva. Gallagher menar att om så ska ske måste läraren själv veta vad det är eleverna ska kunna 

tänkas finna i texten och att det inte alltid räcker att ge eleverna fri hand att tolka en text. Även om 

eleverna kan svara på frågor som läraren ställer om texten innebär det inte att de förstår vad texten 

egentligen handlade om (Gallagher 2004). 
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Syfte 
Syftet med denna uppsats är att studera hur symboler och allegorier kommer till uttryck i Astrid 

Lindgrens två böcker Bröderna Lejonhjärta (1973) och Spelar min lind, sjunger min näktergal 

(1959) samt att undersöka och diskutera hur textanalys där symbol och allegori är utgångspunkter 

kan användas i litteraturundervisningen i skolan. Syftet är därmed tudelat och mina frågeställningar 

är således: Hur kommer symboler och allegorier till uttryck i dessa texter? Och hur kan elever 

komma djupare i sin textförståelse med hjälp av symboler och allegorier?  

Centrala begrepp 
Två centrala begrepp i min studie är således symbol och allegori och det är därför på sin plats att jag 

definierar vad jag menar med dessa begrepp innan jag går vidare. Definitioner av begreppen symbol 

och allegori har varit omstridda och diskuterade. Diskussionen har främst berört vad begreppen 

egentligen betyder och hur de ska tolkas. Begreppet symbol härstammar från grekiskans sy'mbolon 

och hade ursprungligen innebörden ”tecken” (Jonsson 1983, s 11). Under antiken var Pythagoras 

den förste person att förbindas med ordet symbol i ”Pythagoras symbola”, ett välkänt begrepp under 

tiden han levde eftersom han undervisade via symboler. Även Herakleitos som levde samtidigt som 

Pythagoras använde sig av symboler på ett sätt som gjorde att betydelsen, för de som inte redan 

blivit invigda i sammanhangen, hade svårt att förstå det uttalade (Jonsson s 14).  

 

Det ska också nämnas att symbolik även omfattas av Platons idélära. Platon menar att vi uppfattar 

idéer med vårt förnuft och att dessa idéer endast existerar i sinnevärlden. Platons tes lägger den 

idéhistoriska grunden till all senare diskussion om symbolbegreppet och även om betydelsen 

förändrats så finns det vissa bestående drag som dröjt sig kvar i våra moderna tolkningar av texter 

(Jonsson 1983). Den moderna litterära symbolen kan betraktas antingen som traditionsenlig eller 

individuell. Den traditionsenliga symbolen ses som en allmänt uppfattad symbol, till exempel 

vigselringen som en symbol för trohet och de finns förankrade i såväl böcker som på internet medan 

den individuella symbolen tolkas fram av varje individ (Jonsson 1983). 

 

Karakteristiskt för symbol och allegori är således att de föreställer något annat än vad de egentligen 

betecknar. Symbolen är ett abstrakt begrepp, en idé eller en egenskap medan allegorin ofta försöker 

förmedla ett budskap genom en metafor. I litteraturlexikon redovisas först ett allmänt 

symbolbegrepp, till exempel vigselringen som symbol för trohet. Till en början kunde brödet och 

vinet representera symboler föreställande de synliga tecknen i sakramenten, senare vidgades 

symbolbegreppen till att innefatta sakrament i allmänhet och därför är symbol ett mer utbrett 

begrepp (Svenskt litteraturlexikon 1970). 

 

I min studie kommer jag att använda mig av symbol och allegoribegreppet enlig ovan och  med 

symbol avser jag således en "sinnebild eller tecken för något" (www.ne.se) medan allegori här står för 

" berättelse eller avbildning som vill åskådliggöra något annat än det som konkret framställs" 
(www.ne.se). 

 

Litteraturen har i alla tider innehållit symboliska gestalter. Tre av de tidigaste gestalterna som går att 

finna i gamla texter är Abraham och två av hans fruar i Bibeln. Abraham fick två söner med dessa 

kvinnor, en med sin slavinna och en med den fria kvinnan. Hans son med slavinnan föddes på 

naturlig väg, sonen med den fria kvinnan tack vare ett löfte från Gud. Den fria kvinnan 

representeras av Sara, Abrahams första fru. Abraham ska ha varit hundra år då Sara födde hans son, 

Isak. Det symboliska i berättelsen är att de två kvinnorna bildar två förbund. Det ena förbundet 

kommer från berget Sinai och föder sina barn till slavar, det är Hagars barn. Sinai är ett berg i 
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Arabien men motsvarar nuvarande Jerusalem som lever i slaveri tillsammans med sina barn. Det 

Jerusalem som finns i himlen är däremot ett fritt land, där föds barnen fria av den fria kvinnan. Att 

denna text skulle vara symbolisk och allegorisk går att bekräfta om man ser till den först utkomna 

bibeltexten. I 1917 års Bibel står det i Galaterbrevet 4:24: ”Dessa ord hava en djupare mening [...]” 

vilket är en sämre översättning från grundtexten (Gustav Vasas Bibel) där det står: ”dessa ting är 

allegoriskt sagda [...]”. 

 

Att använda sig av symboler är vanligt förekommande bland författare och en författare som 

frekvent återkommer till symboler och allegorier är Astrid Lindgren (Strömstedt 1977). I det 

följande ska jag redogöra närmare för hennes för hennes författargärning samt för skönlitteraturens 

roll i skolan. Därefter redogör jag för tidigare forskning kring Astrid Lindgrens texter och 

skönlitteraturens roll i skolan. Därefter, i metod- och teoriavsnittet beskriver jag vilka metoder och 

teorier jag använder mig av i min studie och därefter analyserar jag Lindgrens texter utifrån 

begreppen symbol och allegori samt diskuterar hur dessa läsningar kan användas i undervisningen. 

Studien avslutas med en diskussion där jag reflekterar hur jag kan använda mig av resultaten i den 

egna undervisningen. 
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Bakgrund 
I kapitlet som följer redogör jag för tidigare forskning om Astrid Lindgrens författarskap samt om 

skönlitteraturens roll i skolan. 

Astrid Lindgrens författarskap 
Många forskare som arbetat med Astrid Lindgrens författarskap ställer sig positiva både till hennes 

person och litteratur. Edström (1997) har i sin bok Astrid Lindgren och sagans makt analyserat 

många av Lindgrens böcker bland annat utifrån symboler men även med hänsyn till hennes 

bakgrund där många av böckerna har en biografisk grundhistoria. Jag har framför allt fokuserat på 

den forskning som finns om böckerna Spelar min lind, sjunger min näktergal och Bröderna 

Lejonhjärta och presenterar nedan vad Edström (1997) och Strömstedt (1977) säger om dessa verk. 

 

Astrid Lindgren har underhållit många barn och vuxna, i Sverige och utomlands med sina böcker 

sedan 1940-talet. Böckerna har översatts till över åttio språk och det har skrivits över hundratusen 

artiklar, notiser, recensioner, intervjuer och reportage enligt Margareta Strömstedt (1977) som 

skrivit boken Astrid Lindgren. Böckerna om Emil, Madicken, Pippi, Mio, Jonatan och Skorpan och 

många andra karaktärer har berört och underhållit i närapå sextiosex år, från hennes debut 1944 med 

boken Britt-Marie lättar sitt hjärta. 

 

Astrid Lindgrens sagor handlar ofta om skog och mark. Naturen stod henne nära då hon själv växte 

upp på landet i småländska Vimmerby. De tidiga sagorna saknar i mångt och mycket det, samt den 

moral som varje senare saga i någon mån befattas av. Astrid Lindgren beskrivs också ofta som en 

skämtare vilket speglas i hennes senare litteratur (Edström 1997). "Astrid Lindgren medvetandegör 

sagan på ett nytt sätt. Allt djärvare tar hon upp existentiella frågor, livet och döden, det goda och det 

sköna, kärleken. I texternas spännvidd mellan bråddjup och himmelsglädje närmar hon sig Selma 

Lagerlöf, vars arvtagare hon i många stycken är. (Edström 1977) 

 

Vidare hävdar Edström att: "Barnet är både betraktare och berättare i Astrid Lindgrens sagor. Men 

framför allt är barnet sagans hjälte." (Edström s 66) Vivi Edström (1997) har i sin bok Astrid 

Lindgren och sagans makt analyserat den första delen av 1900-talets sagostorm med fokus på Astrid 

Lindgrens sagor. Förutom att barnet är sagans hjälte i Lindgrens sagor är de ofta även ensamma och 

sjuka och det de upplever pågår endast i deras fantasivärld. Vissa av barnen i sagorna har vuxna i 

sin närhet men alltid finns det ett avstånd mellan dem och Edströms slutsats blir att det tycks vara 

det avståndet som gör att barnen kan skapa sina fantasivärldar. Romantikerna hade föreställning om 

att barnet var renare, mer fullkomlig och framför allt närmare Gud än en vuxen. Det temat vidhåller 

Lindgren: "Den moderna synen på barnet som vuxnas jämlike kombineras hos Astrid Lindgren med 

den romantiska föreställningen om barnet som överlägset de vuxna genom sin  närhet till natur och 

magi." (Edström s 68) 

 

Första gången vi får möta barn som via sin fantasi tar sig till en annan värld är i "Herr Liljonkvast" 

(1949), "riket bortom sinnevärldens gränser som synonymt med barnens lekvärld" (Edström s 79). 

Detta motiv återkommer sedan i både Sunnanäng (1959) och Bröderna Lejonhjärta (1973). 

Novellsamlingen Sunnanäng innehåller fyra berättelser som alla börjar med "För länge sedan i 

fattigdomens dagar...", en "preciserad variant av den formel som brukar inleda sagan: Det var en 

gång..." (Edström s 111). Både Vivi Edström (1997) och Margareta Strömstedt (1977) hävdar att det 

inte var: "förrän hon vågade gå djupare in i sig själv och möta sina egna känslor som hennes 

diktning fick sin särprägel, den oerhört starka känslomässiga intensiteten, svängningarna mellan 

hänryckning och sorg, rädsla och övermod" (Edström s 110) och detta gör Lindgren i Sunnanäng. 
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"Läsaren möter i dessa sagor en tid och en miljö som  står i stark kontrast till 50-talets välfärds-

Sverige." (Edström s 112) Den andra sagan i Sunnanäng är Spelar min lind, sjunger min näktergal. 

Edström anser sagan som ett "symbolbärande element" (Edström s 123) och att de finns ord i sagan 

som förstärker varandra och att det är dessa som sagan byggs upp av: "Vackert och roligt", "tro och 

längtan", "ande och liv" och "armod och elände." Sagan skildras av motsatserna fult respektive 

vackert. Malin, det lilla fattighjonet finner genom sagan en annorlunda och befriande värld där hon 

kan bortse från att hon inte längre bor i ett hus som är vackert med sina föräldrar som avlidit, en 

värld där hon heller inte längre behöver se allt det fula i fattigstugan. Sunnanäng avslutas med 

orden "att uppröras av sagan": "Alla fyra sagorna handlar strängt taget om döden. Och mynnar ut i 

en vision om paradiset." (Edström s 160) 

 

Bilden av paradiset är återkommande hos Astrid Lindgren. "Nangijala är en tidig värld, en sagornas 

och lägereldarnas kronotorp. Den växer fram ur en sorg, ett desperat behov av tröst - kanske i 

grunden en sorg över att vara fjättrad i materiens fängelse." (Edström s 166) Så fortsätter Edström 

sitt beskrivande av Astrid Lindgrens sagor och det handlar nu om Bröderna Lejonhjärta: 

 
Bröderna Lejonhjärta väjer inte för det brutalt drastiska. Men den bärs också av en poetisk ton, en 

drömsk stämning där allt, på Lindgrenskt vis, blir månbelyst och underligt - och skönt. På hennes språk 
med de typiska dubbelorden beskrivs tillvaron som något 'hemskt och vackert', 'skönt och underligt', ja 

som en 'skön och vild dröm'. Och till sist som en fruktansvärd  'urtidsdröm.' (Edström s 167) 

 

Berättelsen om de två bröderna Karl och Jonathan är starkt verklighetssinnad med all sorg den bär 

på - "socialrealistisk" som Edström gärna vill kalla den. Genom att Jonathan berättar sagan om 

Nangijala för Skorpan sätts hans fantasi igång och han tillåter sig själv att släppa lös den sedan 

Jonathan dör: "i Bröderna Lejonhjärta övervinner kärleken mellan bröderna - på sagans vis - de 

mest fruktansvärda hinder. Den spränger själva dödsporten" (Edström s 172) och berättelsen "följer 

hjältesagans grundmönster med bortdragande, kamp och seger. Som i Mio, min Mio måste barnet 

vidare, in i den heroiska roll som livet kräver. Äventyren är organiserade som färdande och rörelser, 

ångestladdade skilsmässor och jublande möten mellan bröderna." (Edström s 175) 

 

Bröderna Lejonhjärta är enligt Edström, "dualistisk", det vill säga präglad av motsatsförhållande 

precis som i Spelar min lind, sjunger min näktergal. Det är de två bröderna som är medelpunkten i 

sagan och det finns två dalar i Nangijala, körsbärsdalen och törnrosdalen, dessa är sagans rum. 

Bröderna följs åt av två hästar, Grim och Fjalar och bortom Törnrosdalen ligger Karamanjaka, 

Tengils land. Vidundren som existerar i sagan är också de två stycken och av olika kön, Katla - 

drakhonan och Karm - lindormen. 
 

[...] boken är i grunden så perspektivrik att den kan tillämpas på olika sätt både när det gäller det 
personliga livsdramat och samhällsproblemet. Många har gissat på vad bokens frihetskamp egentligen 

syftar på. Har Astrid tänkt på Berlinmuren, Che Guevara, spelet mellan Sovjet och USA? Undan för 

undan har ändå Bröderna Lejonhjärta kommit att betraktas som en berättelse i sin egen rätt, låt vara att 

den ännu mer lidelsefullt än Astrid Lindgrens tidigare böcker använder sagan som ett instrument i 

motståndets estetik. (Edström s 187) 

 

Vivi Edström (1997) skriver även i Astrid Lindgren och sagans makt om hur Lindgren själv ansåg 

sina tidiga sagor vara en "ungdomssynd" men som Edström försvarar som "fingerövningar i en 

genre där hon så småningom skall bli mästare." (Edström s 15) Många av Astrid Lindgrens 

barnböcker är biografiska i någon mening, farfadern i boken om Barnen i Bullerbyn representerar 

Astrids egen farfar (Strömstedt 1977) och på det sätt som Madicken berättar historier för Lisabet 

berättade Astrid berättelser för sina småsyskon. Om böckerna inte är biografiska finns det alltid en 

koppling till Vimmerby, staden där Astrid föddes och växte upp. ”Många av de barn Astrid Lindgren 
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skriver om har fått denna hennes egen intensiva känslighet för skönheten och mystiken i naturen. Ju 

hårdare utsatta de är, desto starkare låter hon deras upplevelse bli; den blir ett slags kompensation 

för fattigdom och känslotorka i deras egen miljö.” (Strömstedt 1977, s 147) Det kan vara av vikt att 

ta hänsyn till sådana omständigheter, att författaren skriver om sig själv och sitt eget liv, i arbetet 

med symbol och allegori eftersom det sagda i romanen på så vis får en ”naturlig” förklaring. 

Naturliga förklaringar går inte att förankra i litteratur som symbol och allegori och inte heller att 

själv tolka och är därför varken traditionella eller individuella symboler. 

 

En del av romanen som går att förankra som symbol och allegori men där även Astrid Lindgrens 

bakgrund spelar roll är de delar som består av ren ondska i Bröderna Lejonhjärta, som 

förkroppsligas i två fasansfulla varelser, Katla och Tengil (Strömstedt 1977). Under andra 

världskriget förde Astrid Lindgren dagbok och det är redan i dessa som karaktärerna föds, även om 

de inte blev nedskrivna i en bok förrän på 1970-talet. I en av dagböckerna står att läsa: ”Tyskland är 

som ett ondskefullt odjur som med jämna mellanrum rusar ut ur sin håla för att kasta sig över ett 

nytt offer” (Strömstedt s 235). På 70-talet när Bröderna Lejonhjärta publicerades pågick en 

befrielsekamp mellan olika gerillarörelser i den tredje världen (www.expressen.se). 

 

Många kritiserade Bröderna Lejonhjärta under denna tid på grund av att Lindgren i berättelsen 

beskriver ondskan som något som går att förgöra och att lösningen på alla problem skulle vara just 

döden. Beskrivningen av döden var oansvarig och grym att framställa i barnböcker enligt kritikerna 

och de menade även att sagan var: ”en förolämpning av befrielserörelserna i världen” (Strömstedt s 

321). Våldet var en del av människornas vardag och något de var tvungna att använda i det krig som 

pågick. Sidorna av rörelserna, de Goda och de Onda, var bestämda. 

 

Astrid Lindgren är inte bara känd för alla de barnböcker hon författat, som nu är inne på sin tredje 

generation läsare, utan även för sitt engagemang i olika samhällsfrågor. Bland annat var hon väldigt 

hängiven arbetet i hjälporganisationer för utsatta barn men hon hade också en kärlek för naturen 

vilken härrörde från hennes upplevelser som barn i Vimmerby med träd och växter ute i naturen. 

Malin i boken Spelar min lind, sjunger min näktergal får, genom att önska och vilja, en lind att växa 

upp i potatislandet utanför fattigstugans fönster och det är en av många berättelser Lindgren skrivit 

om just sambandet mellan barns uppväxt och trädens och blommornas växande. Ytterligare en 

aspekt vad gäller Astrid Lindgrens författarskap är att de flesta svenska skolbarn känner till hennes 

verk och många av hennes berättelser läses också i de svenska skolorna (Edström 1997). I det 

följande ska jag redogöra för litteraturläsningen i skolan och för skolans styrdokument.  

 

Styrdokumenten och litteraturläsning i skolan 
I följande kapitel redovisas och diskuteras styrdokumenten och litteraturläsningen i skolan. Dels 

tidigare forskning i ämnet men även vad de gällande styrdokumenten och de kommande (juni 2011) 

säger om litteraturläsningen i skolan.  

 

Vi måste tänka när vi läser, tänker vi inte tar vi inte in texten i boken och får därför heller inte ut 

någonting av den. Det Staffan Bergsten (2002) skriver nedan stämmer väl med svenskans kursplan 

för grundskolans senare år, ämnets karaktär och uppbyggnad: ”Språkutveckling innebär att 

elevernas begreppsvärld vidgas [...] Arbetet med språket och litteraturen skapar möjligheter att 

tillgodose elevernas behov att uttrycka vad de känner och tänker [...] utvecklar elevernas förmåga 

att förstå, uppleva och tolka texter.” Vidare går att läsa: ”Ämnets syfte och roll i utbildningen är att 

eleverna ska utveckla sin förmåga att tala, lyssna, se, läsa och skriva samt att uppleva och lära av 

skönlitteratur [...] Det skrivna ordets betydelse är stor och samhället ställer krav på förmågan att 

http://www.expressen.se/kultur/ungkultur/1.1765242/brodrafolkens-befrielsekamp
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kunna hantera, tillgodogöra sig och värdera texter” (Lpo94). 

 
Att förstå litteratur förutsätter tolkning. Bara den dikt som är tolkad är förstådd [...] det rör sig om en 

oändligt sammansatt kognitiv process som inbegriper tanke och känsla, kunskap och intuition, minne och 

upplevelse, erfarenhet och uppmärksamhet och, sist men inte minst, konsten att formulera och presentera 
sin tolkning för andra, allt i en interaktiv samverkan. (Bergsten s 192) 

 

I den tydligast formulerade meningen, angående litteratur, i kursplanen för svenska står: 

 
Mål att sträva mot: Skolan skall i sin undervisning i svenska sträva efter att eleven utvecklar sin fantasi 

och lust att lära genom att läsa skönlitteratur [...] och kan, vill och vågar uttrycka sig i många olika 

sammanhang [...] uttrycka tankar och känslor som texter med olika syften väcker samt stimuleras till att 

reflektera och värdera. Utvecklar sin förmåga att läsa, förstå, tolka och uppleva texter av olika slag. 

(Lpo94) 

 

Vid utläsning av denna formulering i kursplanen ska eleverna läsa skönlitteratur, många olika typer. 

De ska även lära genom litteraturen, reflektera och värdera. Slutligen ska de tolka och uppleva 

texter, ett mål arbetet med symbol och allegori kan tillgodose. Från och med juni 2011 anstiftas nya 

läro- och kursplaner för samtliga år i skolan. För att ta reda på om de argument för litteraturläsning 

och litteraturbearbetning som hittills redovisats fortfarande kommer att gälla måste även dessa 

läsas. Ett argument för skönlitterär läsning, tolkning och analys av dessa finns i Lgr11: "I 

undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider [...] Genom 

undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla 

sin förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften." 

 

Liknande argument finns vi Gy11, de nya läro- och kursplanerna för gymnasieskolan:  

 
Kärnan i ämnet svenska är språk och litteratur [...] Undervisningen i ämnet svenska ska ge eleverna 

förutsättningar att utveckla: Förmåga att läsa, arbeta med och reflektera över skönlitteratur från olika tider 

och kulturer författade av såväl kvinnor som män  och  den ska utmana eleverna till nya tankesätt och 

öppna för nya perspektiv. 

 

Livs- och värderingsfrågorna kan eleverna ta del av, i arbetet med symbol och allegori, genom att se 

de val både Malin i Spelar min lind, sjunger min näktergal och Skorpan och Jonatan i Bröderna 

Lejonhjärta ställs inför. Böckerna har utrymme för alla slags människors tolkningar, oavsett deras 

kön och sociala och kulturella bakgrunder, bland annat i form av de religiösa tendenserna som 

Bröderna Lejonhjärta rymmer. 

 
 

Stefan Lundström(2007) som skrivit avhandlingen Textens väg, om förutsättningar för texturval i 

gymnasieskolans svenskundervisning kommenterar just läroplanen för Lpf94 med att: 

 
Träningen av den kritiska förmågan gör att individen kan ta ställning i olika livs- och värderingsfrågor, 

enligt läroplanen. Det åligger läraren att se till att varje elev utvecklas efter sina behov, förutsättningar 

och erfarenheter och får det stöd de behöver, men också att motverka begränsningar i val som grundar sig 

på kön och social och kulturell bakgrund. (Lundström 2007 s 134) 

 

 

Eleverna ska enligt kursplanen arbeta med språket och litteraturen eftersom det skapar möjligheter 

och utvecklar deras förmåga att tolka. Enligt Bergsten måste man tolka en text för att förstå den. 

Det gemensamma i kursplanens formulering och Bergstens blir slutsatsen att eleven måste läsa 

litteratur för att kunna tolka men de måste även tolka för att kunna läsa litteraturen, de är beroende 
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av varandra och ska övas i skolan. I gymnasieskolans kursplan för svenska A (2000) står att läsa: 

”Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs; kunna formulera egna tankar och 

iakttagelser och göra egna bedömningar vid läsning.” Min tolkning är att analysförmågan redan ska 

ha infunnit sig vid starten för gymnasiet för att eleverna ska kunna utvecklas genom kurserna de 

deltar i. 

 

Skönlitteraturens roll i skolan 

Att läsa skönlitteratur är således viktigt enligt styrdokumenten men varför och hur ska vi då läsa i 

skolan? Vad säger forskningen? 

 

Britta Stensson redogör i sin bok Mellan raderna. Strategier för en tolkande läsundervisning över 

hur man ska få elever att vilja läsa i skolan. Stensson menar att det, för att eleverna ska motiveras, 

måste finnas samarbete och ett utbyte mellan lärare och elev och först då det sker blir 

undervisningen och lärandet meningsfullt. Enligt Linda Fielding och David Pearson finns det fyra 

grundläggande delar då man undervisar i en strategi vilka ska leda till att eleven kan arbeta 

självständigt. Den första komponenten består i att läraren undervisar. Läraren förklarar vad strategin 

går ut på och demonstrerar denna. Den andra handlar om ledda övningar där läraren och eleverna 

tillsammans tillämpar strategin konkret, det är även av stor vikt att läraren ger respons så att 

eleverna förstår om de gör på rätt sätt och att eleverna får diskutera med och lära av varandra. Det 

tredje elementet är då eleverna arbetar individuellt men de behöver fortfarande få respons från 

läraren för att arbetet ska fortskrida. Detta kan eller bör leda till den fjärde komponenten där eleven 

helt självständigt kan tillämpa strategin vid arbetet med symbol och allegori i skönlitteratur med 

stöd från läraren vid behov (Stensson 2006). 

 

En del av svenskundervisningen bygger på traditioner, något som måste tas med i bedömningen om 

hur litteraturundervisningen i skolan ska se ut. Varje lärare bär med sig sitt bagage, hur det var när 

de själva gick i skolan och som de vill bevara och föra vidare till sina egna elever. Lotta Bergman 

(2009) skriver i Makt mening motstånd, litteraturundervisningens dilemman och möjligheter att 

fasta traditioner ibland kan leda till att nya läro- och kursplaner inte får den verkan de är avsedda att 

ha. "Med traditioner följer också värderingar som styr vilken kunskap som anses viktig." (Bergman 

2009 s 11) "Men traditioner har också en annan sida som gör att vi inte får ta de kunskaper och 

värderingar de bär för givna. Med traditionen följer alltid vissa normer och värderingar, medan 

andra exkluderas." (Bergman s 13) Samtidigt är det viktigt att dra nytta av nya läro- och kursplaner 

för att kunna utveckla arbetet med skönlitteratur i skolan, något kanske många lärare missar för att 

de alltid arbetat på ett visst sätt. Att använda sig av traditionsundervisning och dra nytta av 

förnyelseutvecklingen för att på så sätt maximera elevernas kunskap i litteratur är att föredra 

framför att behöva välja mellan dessa två. Det gäller att kunna gallra material som är främjande för 

elevernas kunskapsinhämtning: "Därför är det viktigt att se det innehåll som traditionen bär upp 

som perspektiv som kan granskas kritiskt och ifrågasättas, samtidigt som vi naturligtvis måste 

synliggöra och kritiskt granska de perspektiv som utmanar traditionen." (Bergman s 13) I följande 

redovisas skönlitteraturens vara eller icke vara i skolan utifrån forskning som Magnus Persson 

(2007), Lotta Bergman (2009) och Gunilla Molloy har ägnat sig åt. 

 

Magnus Persson (2007) skriver i sitt inledande kapitel i boken Varför läsa litteratur? Om 

litteraturundervisningen efter den kulturella vändningen att: 

 
Litteraturläsning betraktas ofta som något naturligt och oomtvistat gott. Men också litteraturläsningen har 

en historia. Denna historia visar att svaren på frågan varför man skall läsa litteratur ingalunda är självklara 
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eller oföränderliga. Ett av svaren har varit att till exempel  litteraturläsning är moraliskt uppbyggligt. Ett 

annat att man lär sig rättstavning och grammatik. Litteraturen förändras, men det gör också sätten att läsa 

– och motiveringarna till varför man skall göra det. Frågan om litteraturläsningens syfte och värden 
tenderar att ställas på sin spets i tider av intensiva kulturella, medieteknologiska och samhälleliga 

förändringar. Det är en sådan tid vi lever i. (Persson 2007,  s 6) 

 

Persson menar även att skolor idag är väldigt motvilliga och inte öppna för förändringar när det 

gäller litteraturläsning. Litteraturläsningen ska alltid ha en underbyggande mening, speciellt för 

elevernas skull som tenderar att inte vilja läsa skönlitteratur. Det var enklare att besvara de 

didaktiska frågorna, vad, hur och varför förut, vid 1900-talets början. Persson förklarar att detta 

beror på: "de omvälvande kulturella förändringarna som omformat de västerländska samhällena det 

senaste halvseklet [...] mediekultur, konsumtionssamhälle, mångkulturalism, upplevelseekonomi, 

globalisering [...]" (Persson s 7) Dessa ord är enligt Persson "nyckelord" för att beskriva hur 

samhället förändrats vilka även bidrar till att göra det svårt för lärare i skolan att bestämma vad som 

ska läsas, på vilket sätt arbetet ska fortskrida och varför eleverna ska läsa skönlitteratur. Han 

fortsätter att beskriva hur det såg ut tidigare i skolan och vilken skillnad det är idag samt vad det 

beror på: 
 

Mot slutet av 1800-talet talade man om ett folk, ett språk, en litteratur. Då var svaren på läsningens vad, 

hur och varför betydligt enklare att svara på. I skolan skulle man läsa den största svenska litteraturen. 

Syftet var att skapa goda svenska medborgare genomsyrade av fosterlandskärlek. Det handlade alltså om 

nationell fostran [...] (Persson  s 7) 

 

Vidare anser Bergman att:  
 

Arbetet med skönlitteratur i skolan kan fylla olika funktioner. Vid sidan av att vara kulturarvsförmedlande 

har skönlitteraturen fyllt funktionen att överföra värden. Vilka värden som ska överföras förändras med 

samhällsutvecklingen [...] Utvecklingen efter 1950 har sedan gått mot överföring av värden som rör social 

och demokratisk fostran, mellanmänsklighet och pluralism. (Bergman s 12) 

 

Enligt Persson har den ”kulturella vändningen" fått genomslag i styrdokumenten. Ordet kultur 

nämns allt som oftast och det finns ingen förklaring till vad som menas. Persson menar att 

svenskämnet därmed: "blivit ett kulturämne genom: 1. betoningen av begreppet kulturell identitet 

och frågor om mångkulturalitet, 2. vidgningen av textbegreppet till att omfatta andra kulturella 

texter än de kanoniserade skönlitterära, 3. den i likhet med övriga skolämnen flitiga användningen 

av ett expanderat antropologiskt kulturbegrepp ("allt är kultur"), 4. betoningen av kulturarvet." 

(Persson s 87) Vad betyder det då för litteraturläsningen i skolan? Persson har granskat 

styrdokumenten i svenska och kommer fram till att, till skillnad från styrdokumenten i 

litteraturvetenskap, så innehåller grund- och gymnasieskolans styrdokument ett tydligt stöd för 

varför eleverna ska läsa skönlitteratur. Motiveringarna varierar och  den plats litteraturen får ta i 

skolan är även den skiftande över tid, men är man intresserad av legitimitetsfrågan går den att 

studera i styrdokumenten. 

 
Varför är legitimeringsfrågan så viktig? Varför måste litteraturen motivera sin egen existens? Hur kan den 

göra det - och för vem gör den det? [...] Genomgången av svenskämnets styrdokument har däremot försett 

oss med en arsenal av argument för varför det är viktigt att läsa litteratur. Litteraturläsning ger upplevelser 

och kunskap, är språkutvecklande och stärker såväl den personliga som den kulturella identiteten. 

Litteraturläsning ger förtrogenhet med kulturarvet och förståelse för kulturell mångfald. Litteraturläsning 

främjar goda läsvanor. Att läsa litteratur motverkar odemokratiska värderingar och gör läsaren empatisk 

och tolerant. Litteraturstudierna ger kunskaper om litteratur, litteraturhistoria och litterär terminologi: 

kunskaper som gör eleven till en bättre läsare. (Persson s 218f) 
 

Svenskämnet som tradition visar att ämnet tilldelats den roll som "skolans främsta bildningsämne". 

(Persson s 120) Litteraturen har varit svenskans betydelsefullaste redskap och bör därför också få 
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förekomma mer tydligt i de mål som är utformade i läroplanen men även om litteraturen fått en 

dämpad roll i vårt medieintresserade samhälle anser Persson att den kan: "fungera som kreativt och 

kritiskt brus i en kultur som inte verkar bry sig så mycket om den. Genom detta gamla medium kan 

vi lära oss mycket om vår samtids mest intensiva kulturella förändringar och konflikter, liksom om 

dess mest avancerade nya medieteknologier." (Persson s 279) 

 

En av medförfattarna till Makt mening motstånd, litteraturundervisningens dilemman och 

möjligheter är Gunilla Molloy (2009) och hon  åsyftar att för att eleven ska få ut något av 

litteraturläsning så är det viktigt att eleven förstår varför denne ska ägna sig åt ämnet och att lärare 

och skolan kan skilja mellan att läsa litteratur och att studera litteratur:  

 
Men skolan utgår kanske ibland från att läskunnighet är samma sak som läsförståelse och därför är alla 

texter lika lätta att förstå? Jag tror vi måste undersöka inte bara vilken form av literacy som skolan 

förespråkar utan också vilken [...] hur meningserbjudandet om denna literacy presenteras. Dessutom 

måste vi se hur lärare motiverar att denna literacykompetens kan vara viktig även utanför skolan. (Molloy 

s 35) 

 

I sin avhandling Läraren, litteraturen, eleven: en studie om läsning av skönlitteratur på högstadiet 

(2002) har Gunilla Molloy granskat vad som händer i mötet mellan dessa tre faktorer och hur 

eleverna uppfattar en lärares avsikt med litteraturläsning. Molloy följde fyra skolklasser från år sju 

till nio på högstadiet för att, genom observation, kunna undersöka vad som händer i mötet med 

läraren, litteraturen och eleven. Hon ville även kunna komma med konstruktiva förslag på 

förbättringar i verksamheten. I stället för att strikt följa de didaktiska frågorna vad, hur och varför 

där vad refererar till "Vad ska göras?" och där svaret ofta blir "litteratur" måste eleven och dennes 

frågor till en text vara i fokus. Läraren ska inte ta bort frågan "vad?" men den måste komma efter att 

läraren förstått sig på elevens behov, då behöver det inte uppstå konflikter mellan läraren och 

eleven. Detta kan, enligt Molloy, även leda till ett större deltagande i samtalsgrupper eftersom 

läraren då deltar på samma villkor som eleverna. 

 

Detta kapitel började med vad forskningen säger om varför eleverna ska läsa litteratur i skolan, 

legitimeringsfrågan som anses vara så viktig. Om vi ser till styrdokumenten så anger de varför 

eleverna ska läsa litteratur, men det finns tolkningsutrymme enligt Magnus Persson. Svaren på 

legitimeringsfrågan som jag här redovisat är de svar jag själv skulle ange som motivering. Eleverna 

behöver ofta uppmuntras för att vilja göra någonting, det behöver inte betyda att de är helt ovilliga 

att läsa och tolka texter utan att de är i behov av att veta vad de ska få ut av arbetet. Därför börjar 

arbetet med texttolkning redan vid introduktionen av boken och därmed legitimeringen av denna.  
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Metod och teori  
I detta kapitel presenteras metod, teori samt genomförande. 

Genomförande och urval 
I denna uppsats har jag använt mig av en kvalitativ metod som syftar till att öka förståelsen för 

litteraturbearbetning. Den kvalitativa undersökningen avser även bestämma och urskilja antingen 

helt okända egenheter eller kända, otillfredsställda händelser (Starrin 1994). "Det skrivna och 

tryckta ordet är den avgjort vanligaste formen också för kvalitativ rapportering." (Backman 1998, s 

57) Enligt Backman (1998) syftar inte en kvalitativ undersökning till att säkerställa mätbara resultat 

utan till att upptäcka svar till det som är fokus för undersökningen. 

 

I  uppsatsen har jag använt mig av en tematisk litteraturanalys där jag studerar de valda böckerna 

utifrån begreppen symbol och allegori. Utgångspunkten för min tematiska studie är symboler och 

allegorier som anknyter till religiösa strukturer. Tanken är att eleverna i sin fördjupade läsning och 

analys  kan leta sig fram  via snarlika strukturer och begrepp genom att först bli undervisade i hur 

de ska gå tillväga. I min studie används dessutom grund- och gymnasieskolans kursplaner för att 

förankra tolkningarna i skolans uppdrag och litteraturundervisning. För att kunna besvara 

uppsatsens syfte har jag även använt mig av forskning om arbetet med skönlitteratur i skolan. Jag 

har själv tittat på styrdokumenten men även läst vad forskare anser om ämnet och slutligen har jag 

analyserat de två valda böckerna Spelar min lind, sjunger min näktergal och Bröderna Lejonhjärta 

av Astrid Lindgren som ett exempel på hur eleverna kan arbeta med litteratur utifrån allegori- och 

symbolbegreppen.  

 

Att jag valt just dessa två texter har att göra med Astrid Lindgrens direkta berättarhållning men även 

hennes förmåga att skapa en trovärdig fiktiv värld. Även om det är en fiktiv värld kan elever 

relatera till den. Två exempel är Pippis uppstudsighet och hennes trots mot de vuxna i samhället och 

Emils vilja att få sin pappas uppmärksamhet genom bus. Dessa faktorer, barnens beteenden, 

medverkar till att Lindgrens berättelser lever vidare men det främsta skälet till fortlevnaden är att 

barn och unga kan relatera till karaktärerna på olika sätt. Valet av böcker beror även på att de är 

lättillgängliga. Även om de klassas som barnböcker läses de också av många ungdomar och vuxna 

(Edström 1997). Dessutom innehåller de många symboler och allegorier.  

 

Om texttolkning 
Texttolkning innebär att läsaren tolkar vad författaren egentligen menar med sin text och detta är 

vad litteraturvetare under det tidiga 1900-talet främst fokuserade, nämligen författarintentionen. 

Dock inte alla. Några utvecklade ett nykritiskt förhållningssätt under mitten av seklet. Nykritikerna 

satte texten främst och undvek alla biografiska tolkningar och författarintentioner. Nykritikerna 

mötte redan från början ett motstånd som ville betona läsarens roll i läsningen av texter, därav växte 

två olika läsorienterade riktningar fram. De två riktningarna gick helt skilda vägar men tillsammans 

kallas de receptionsanalys eller läsar-responsmetoden. Utgångsläget var att den litterära texten 

aldrig kunde vara stängd för ytterligare tolkningar eller att bara en tolkning skulle kunna vara den 

korrekta. Det är läsaren som, enligt inriktningen, skapar en mening med texten, läsaren är inte 

längre bara mottagare av text utan även "meningskreatör". Receptionsforskare och teoretiker är alla 

eniga på en punkt och det är att texten inte helt är kopplad till författaren och dennes uppsåt med 

texten utan att texten påverkas av läsaren och i vilken situation läsaren befinner sig i (Wolf 2002). 

 

Min uppfattning är att både ett biografiskt och nykritiskt förhållningssätt är betydelsefulla vid 
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textanalys. Texten är en produkt av författaren själv och relativt ofta även dennes livsförhållanden 

men en viktig del av meningsskapandet ligger hos läsaren och bidrar till att densamme får arbeta 

med texten i sin helhet. Louise Rosenblatt (svenska utgåvan, 2002) var en av de första att i sin bok 

Litterature as exploration (1938) gå emot det nykritiska tänkandet. Rosenblatt ansåg att läsaren 

alltid hade en viktig roll i meningsskapandet av en text. Tidigare var det författaren och författarens 

text som var fokus för analyserandet och läsaren har alltid varit avskärmad från litteraturen med den 

enda uppgiften att läsa det som skrivits. Rosenblatt menar att skrivna texter kräver en aktiv 

medverkan av en läsare för att texten överhuvudtaget ska bli meningsfull. Enligt Rosenblatt 

förklarar transaktion bättre vad som händer än interaktion: 

 
[...] interaktion väcker föreställningar om två särskilda enheter som inverkar på varandra som två 

biljardklot. Transaktion saknar sådana mekaniska övertoner och gör det möjligt att koncentrera 

uppmärksamheten på det fram-och-tillbaka-gående, spiralformade, icke-lineära och ständigt ömsesidiga 
inflytande mellan läsare och text under skapandet av mening. Meningen [...] inträffar under transaktionen 

mellan läsaren och tecknen på sidan. (Rosenblatt s 14) 

 

Om man ska följa Jonathan Cullers (Wolf 2002) uppmaning om "litterär kompetens" fördjupas och 

kompliceras undervisningen i litteraturläsning ytterligare. Lingvistiken har en uppsättning termer 

som inte litteraturvetenskapen har, men som Culler i Structuralist poetics döpt till "litterär 

kompetens". Läsaren måste kännas vid termerna för att kunna läsa och förstå texten. En lärare kan 

inte sätta en text i handen på en elev och be denne att analysera innehållet utifrån symbol och 

allegori, vi kan inte förutsätta att eleven känner till dessa begrepp. Om lärarens tanke är att eleverna 

ska analysera en text måste eleverna först få bekanta sig med och få en förståelse för de begrepp 

som analysen ska innehålla och som de eventuellt tidigare inte stött på. Detta är eleverna fullt 

kapabla till att ta till sig. När de väl förstår begreppen kommer de att kunna se dessa i texter de läser 

och de kommer automatiskt att fundera över vad författaren vill berätta med sin text.  

 
Då Culler använder begreppet kompetens i samband med litteraturläsning, innebär det att performans 

närmast står för hur läsaren tillämpar den litterära kompetensen. Med andra ord kan man säga att 

kompetens är ett teoretiskt begrepp, som är knutet till idealläsare, medan performans är ett empiriskt 

begrepp, som beskriver det sätt på vilket en konkret läsare förhåller sig till konkreta texter och uttrycker 

detta. I skolan manifesteras detta bland annat i form av elevproducerade texter eller litterära analyser. 

(Wolf s 27) 

 
Teoretisk ram 
En person som har haft stort inflytande på litteraturläsningen i skolorna är Aidan Chambers. Han 

hävdar att: "Nöjet med att läsa en skönlitterär bok ligger i att upptäcka de mönster som vävts in i 

den - mönster vad gäller handling, personer, idéer, symbolik, språk m.m." (Chambers 1994 s14f) En 

läsande person kan inte läsa någonting utan att på något sätt påverkas av det skrivna enligt 

Chambers. Alla texter vi läser beskriver vi med ord, positiva eller negativa, som ger uttryck för vad 

vi tycker och om texten är bra vill vi gärna uppleva känslan igen och även försöka förmedla känslan 

till andra. Vi vill att andra ska konfirmera vår känsla, att den är oss giltig att känna.  
 

Att tillägna sig ett litterärt verk innebär att man måste läsa litteratur, tala om litteratur och att lära ut 

om litteratur. Judith Langer (2005) har i sin forskning om att skapa ett större intresse för litteratur i 

skolan utgått från receptionsteori: "Att leva genom en litterär erfarenhet innebär att man utforskar 

en text så utförligt som ens medvetande tillåter, samtidigt som man bibehåller en öppenhet för 

framtida möjligheter." (Langer 2005 s 9) 
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Langer beskriver fortsättningsvis att elever, genom litteraturutforskning även lär känna sig själva 

och andra människor: "Litteracy innebär att vi manipulerar det språk och de tankar som vi använder 

oss av för att skapa mening och förmedla idéer [...] Litteraciteten synliggör individerna och de - 

muntliga och skrivna - texter som de skapar och stöter på; den kräver och ger upphov till den 

sortens språk som kännetecknar klarsynt tänkande." (Langer s 13) Langer beskriver hur processen 

ser ut när läsare tillägnar sig ett litterärt verk genom att denne bygger upp föreställningsvärldar, 

dessa definierar hon så här: 

 
Föreställningsvärldar är textvärldar i våra sinnen och de skiljer sig åt mellan olika individer. De är en 

funktion av ens personliga och kulturella erfarenheter, ens relation till den pågående upplevelsen, vad 

man vet, hur man känner sig och vad man är ute efter. Föreställningsvärldar är dynamiska uppsättningar 
av sammanlänkade idéer, bilder, frågor, förväntningar, argument och föraningar som fyller våra tankar när 

vi läser, skriver, talar eller tar del av andra upplevelser där man uttrycker och delar med sig av tankar och 

tolkningar. (Langer 2005 s 23) 

 

Föreställningsvärldarna, som Langer talar om, utvecklas antingen hela tiden eller är mottagliga för 

att förändras. Utvecklingen ligger i "byggandet av föreställningsvärldar": "Detta bygge är inte bara 

en litterär aktivitet; vi bygger hela tiden föreställningsvärldar när vi lär oss om oss själva, om andra 

och om världen" (Langer s 24). Föreställningsvärlden består av hur en elev uppfattar ett litterärt 

verk oavsett om denne läser, skriver eller diskuterar. Langer utvecklar sitt påstående av den 

förändringsprocess som sker med föreställningsvärlden genom att förklara att förändringen sker då 

eleven kommer på en ny idé: "Medan man läser förändras föreställningsvärldarna, undan för undan 

blir vissa idéer ointressanta, andra kommer till och en del omvärderas [...] Föreställningsvärldar 

växer, förändras och berikas med tiden, genom tanke och erfarenhet." (Langer s 24) 

 
Vi kan tänka byggandet av föreställningsvärldar som ett skapande av sammanhang och mening, där 

betydelser ändras och byts ut och växer medan vi bygger upp vår förståelse av verket. Det pågår en 
ständig interaktion [...] mellan läsaren och texten, och de uppfattningar som uppstår representerar ett unikt 

möte mellan de båda. En föreställningsvärld är inte bara bildlig, den är inte heller alltid en 

språkupplevelse. Snarare omfattar föreställningsvärlden vad en person tänker, känner och anar, ibland 

medvetet, ofta obemärkt, medan han eller hon bygger upp förståelse. ( Langer s 29) 

 

Det är, enligt Louise Rosenblatt (2002), läsarens minnen som gör det möjligt att kunna tolka, förstå 

och analysera texter:  "Utan koppling till läsarens tidigare erfarenheter och nuvarande intressen 

kommer verket inte att få liv för honom, eller snarare, han kommer inte att vara beredd att väcka det 

till liv" (Rosenblatt 2002, s 76). Hur framställs då en föreställningsvärld enligt Judith Langer?: "[...] 

att förstå är att tolka, och människor har vissa valmöjligheter när de ska utveckla sina tolkningar" 

(Langer s 31). Langer kallar valmöjligheterna för "faser" och hon anser att de (fyra stycken) ligger 

till grund för uppbyggandet av föreställningsvärldar. Fas 1: "Att vara utanför och kliva in i en 

föreställningsvärld" innebär att läsaren är utanför föreställningsvärlden när denne inleder läsningen 

och stiger in i föreställningsvärlden i och med läsningen. Läsaren försöker att få en förståelse för 

vad texten ska komma att handla om och kan redan där påbörja en diskussion, enskilt eller högt 

tillsammans med andra. Fas 2: "Att vara i och röra sig genom en föreställningsvärld". Läsarens 

förståelse djupnar och denne kan utveckla sina idéer kring det lästa genom att ifrågasätta: "motiv, 

känslor, orsaker, relationer och innebörder [...] I denna fas använder vi all vår kunskap om texten, 

oss själva, livet och världen för att utforma, och koppla samman, våra tankar, ersätta uppfattningar 

och göra vår bild av vad vi tror att verket handlar om fylligare." (Langer s 33) 

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

 
I de andra faserna använder vi vår kunskap och erfarenhet för att skapa ordning i de textvärldar som vi 

utvecklar - de faserna har som huvudsakligt syfte att bygga föreställningsvärldar. I den här fasen är det 

tvärtom, här använder vi våra utvecklande uppfattningar, våra textvärldar. för att öka vår egen kunskap 
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och erfarenhet. Det är nu som tankarna i våra föreställningsvärldar får oss att byta fokus, från 

utvecklandet av textvärlden till vad dessa idéer betyder för våra egna liv. (Langer s 34) 

 

Fas 4: "Att stiga ut ur och objektifiera upplevelsen". I den fjärde fasen håller vi avstånd till 

föreställningsvärlden och försöker att tänka igenom vad den innebär. Vi försöker att skipa rättvisa 

för vår perception av det lästa och vi kan även fokusera på aspekter som textstruktur, "litterära 

element" och textens syftningar, men framför allt är det nu läsaren blir textens kritiker. 

 

Med detta vill jag säga att Chambers, Rosenblatts och Langers förhållningssätt till text är vad vi kan 

tänkas komma fram till gällande betydelsen av texten, om författaren har ett dolt budskap. 

Chambers anser att underhållningen av att läsa en bok är att upptäcka: "de mönster som vävts in i 

den" (Chambers, s 14f). Om vi utgår från det påstående bör vi helt enkelt tolka de böcker vi tar oss 

an. När vi tolkar och analyserar kommer våra föreställningsvärldar, som Judith Langer beskriver, att 

verka för utgången av analysen och resultaten kommer att skilja sig åt bland eleverna i en klass som 

analyserat samma bok. Tolkningarna beror på de erfarenheter som eleverna bär på eller som Louise 

Rosenblatt säger, de minnen som gör det möjligt för en läsare att kunna tolka, reflektera och 

analysera. Att i en text leta efter symboler och allegorier är ett sätt att analysera och reflektera över 

en text, att finna en djupare mening med texten och se vad författaren kan ha för dolda budskap.  
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Litteraturanalys 
I följande avsnitt har jag valt att analysera de två böcker av Astrid Lindgren som jag delgivit i mitt 

syfte. I analysen har mitt mål varit att finna symboler och allegorier i de två böckerna samt 

undersöka vilken betydelse de bär på.  

"Spelar min lind, sjunger min näktergal" 
Novellen, skriven av Astrid Lindgren 1984, är ursprungligen en av tre noveller i samlingsboken 

Sunnanäng som handlar om fattiga barn. Novellen handlar om lilla Malin som, efter att hennes 

föräldrar dött i lungsot, tvingas flytta till fattigstugan eftersom ingen i samhället vågar ta sig an 

henne då möjligheten finns att även hon bär på sjukdomen. I fattigstugan är allt bara eländigt, de 

gamla är sjuka och de måste alla tigga ute i gårdarna för att ha mat på bordet. Hur mycket Malin än 

letar inne i huset och i omgivningen utanför finner hon inget där som är vackert. När Malin är ute 

och tigger och sitter i prästens hus och äter hör hon någon läsa en saga för prästens barn, Spelar min 

lind, sjunger min näktergal. Malin har inte vetat att ord kunde vara vackra men från och med nu vet 

hon det. En morgon hittar hon en kaffeböna under en av hjonens sängar, hon planterar den ute i 

potatislandet så att det ur den ska växa en lind och till linden ska det komma en sjungande 

näktergal. (Lindgren & Svend 1959) 

 

Som läsare av denna text upptäcker man snart att namnsymboliken är viktig och just namnens 

innebörder är något som jag kommer att återkomma till i analysen. Namnet Malin, först, är en 

kortform av Magdalena som betyder Maria från Magdala. (Wallensteen & Brusewitz 2006) Namnet 

härstammar från bibelns Maria Magdalena som fick namnet för att kunna skiljas från Jesus mor 

Maria. Maria Magdalena var en av de kvinnor som följde Jesus och hon ska ha varit den, som enligt 

bibeln fann Jesus grav tom. I Lukasevangeliet 8:2 står bland annat att läsa att Jesus drev ut sju 

demoner ur henne eftersom hon levt ett syndigt liv något som religionsinriktningarna tolkar olika. I 

den romersk-katolska kyrkan är hon en av de mest älskade och ärade helgonet. Malin har inga 

direkta kopplingar till Maria Magdalena förutom namnet, däremot har hon en tydligare koppling till 

Jesus då hon predikar och förutser att det ska växa upp en spelande lind dit det ska komma en 

sjungande näktergal. Hjonen, även om de inte är tretton stycken, är hennes lärjungar som först inte 

tror henne, precis som folket inte trodde på Jesus, men som sedan följer henne när det visar sig att 

hon har rätt.  

"För länge sen i fattigdomens dagar, då fanns fattigstugan..." 
"Hennes eget hem hade varit fattigt, men nog hade där funnits det som var vackert och roligt [...]" 

(Lindgren & Svend s 5) Skillnaden mellan Malins föräldrahem och fattigstugan hon kommer till, är 

den kärlek som spirade på den första platsen men inte den andra. Hjonen är de utstötta i samhället, 

förvisade av olika anledningar till att bo i ett ruckel till hus. De får försöka klara sig så gott de kan 

genom att tigga till sig bröd i samhället. Ingen vill tillhöra den kategorin eller knappast ens ha med 

dem att göra. Det har även Malin växt upp med och därför tänker hon, då hon anländer till 

fattigstugan: ”Stackare jag, som ska till fattigstugan.” (Lindgren & Svend s 1) I hennes eget hem 

hade det funnits ett äppelträd, liljekonvaljer, ett skåp med rosor, en stor blå ljusstake med talgljus i, 

hennes mammas bruna limpor som luktade ljuvligt då de kom nybakta ur ugnen och köksgolvet 

som om lördagarna var nyskurat med enris på. Allt var färgglatt, lyckligt och kärleksfullt medan det 

i fattigstugan var eländigt, grått och trist. Allt var vackert innan sjukdomen kom och tog hennes 

föräldrar ifrån henne. När de dog, dog även allt annat i Malins liv. Det innebär att sjukdomen är lika 

med fattigstugan för Malin. I fattigstugan är de inte bara fattiga och utstötta, de har också var och en 

sina egna problem, så som till exempel Jocke kis som är schizofren och hör röster i sitt huvud. 
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En viktig återkommande symbol i denna novell är liljekonvaljen, vilken fanns i Malins 

barndomshem. Liljekonvaljen symboliserar vårens ankomst och rosorna kärleken. Maria är 

blommornas blomma, det vill säga världens ros. Liljekonvaljen och liljan är två skilda blommor 

men liljekonvaljen har fått sitt svenska namn av latinets Lillium Convallium som betyder dal-lilja. 

"Liljan är en symbol för oskulden, kyskheten, den obefläckade avlelsen" (Dahlby 1963, s 61). 

 

Ytterligare en symbol är äpplet som symboliserar förbjuden lust, inte direkt av sexuell karaktär i 

denna berättelse utan mer leklusten hos ett barn, att vara fri att som barn ägna sig åt lekar. När 

Malin kommer in i fattigstugan säger Pompadulla: ”Inget hoppande och skuttande och pojande vill 

vi ha här inne.” (Lindgren & Svend s 3) Eftersom det inte finns ett träd vid fattigstugan tas leklusten 

ifrån Malin: ”Vem skulle vilja skutta och hoppa här, inte jag och ingen annan heller.” (Lindgren & 

Svend s 3) Trädet å sin sida är en gammal symbol för uppståndelse och evigt liv. "I livets träd 

bygger duvor (människosjälar) sina bon och livnär sig av frukterna.” (Dahlby s 134) Ljuset i den blå 

ljusstaken symboliserar framför allt värme, stillhet och lugn. Den blå färgen associeras till tillit, 

lojalitet, förtroende, tro och sanning och i berättelsen kopplas det blå ofta samman med nya okända 

människor som Malin möter. Den blå färgen blir ett tecken att hon kan lita på dessa människor. I 

den kristna tron är Jesus ljuset som kommit till världen. "Maria bar på världens ljus, Kristus." 

(Dahlby s 64) Detta symboliseras av en ljusstake. Jesus ska ha sagt: ”Jag är världens ljus. Den som 

följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. (Joh. 8:12) 

 

"Hon hade inte vetat förut att ord kunde vara vackra..." 
Vid ett tillfälle då Malin och Pompadulla är ute och tigger och har bjudits in till prästgården för att 

äta en skål soppa hör Malin någon läsa för prästens barn: Spelar min lind, sjunger min näktergal. 

Som nämnts tidigare visste inte Malin att orden kunde bära på sådan kraft och efter att ha letat efter 

något vackert hade hon plötsligt funnit det vackra och trösten i dessa ord. När hon en morgon ligger 

vaken på golvet i fattigstugan hittar hon ett frö under en av sängarna och bestämmer sig för att 

plantera fröet ute i potatislandet. Fröet ska sedan växa upp till en spelande lind och till linden ska en 

sjungande näktergal söka sig. Malin berättar för de gamla i fattigstugan om vad som ska komma att 

ske och hela deras trista och grå vardag lyses upp och de längtar alla så mycket till det ska hända, 

att en lind växer upp ur en kaffeböna ute i potatislandet. ”Med tro och längtan så går det” sa Malin. 

(Lindgren & Svend s 17)                                                                                                                                                             

 

När ljuset släcks för Malin släcks även hennes livsgnista, därav dödstemat som löper genom boken. 

Följer hon Guds ljus så ska hon finna lyckan i livet igen. Guds ljus är solstrimman under sommar-

Nisses säng som leder henne till fröet senare i berättelsen. Färgen blå kan härleda till synintrycket 

av himlen. Om den är blå är det en fin dag och vackert väder och då mår de levande växterna på 

jorden bra. Brödet förekommer även det i den kristna tron då Jesus mättar hela folket med fem bröd 

och två fiskar (Lukasevangeliet 9:16). Även om Malins hem var fattigt hade de alltid nog för att 

baka bröd och äta sig mätta. Förr i tiden ströddes enris på golvet för att dölja liklukt då någon i 

familjen hade dött då de oftast förvarades hemma innan de begravdes. Det är svårt att avgöra vad 

detta innebär i denna berättelse. Enriset kan ses som en varning för vad som ska komma men det 

kan också stå för rening och vällukt. 

 

Malin undrar hur hon ska orka leva när det inte finns något som är vackert och roligt. Hon har det 

jobbigt men utarbetar en strategi där fantasin blir viktig. I fantasin kan hon själv skapa det vackra. I 

fantasin finns livet, konsten och kärleken. Malin kommer till fattigstugan därför att hennes kall i 

livet är att sprida den glädje som ännu inte finns i fattigstugan. Pompadulla är den som är högst 

bland hjonen, den som bestämmer i fattigstugan. Hon beskrivs som stor och väldig och pompa i 
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pompadulla riktar tankarna till pompa och ståt. Vem skulle våga säga emot henne eller ens vilja vara 

i hennes närhet? Pompadulla utnyttjar situationen när det kommer ett barn till huset till sin fördel: 

”för ett barn skulle väl ingen låta svälta ihjäl.” Hon är inte elak som det först låter utan hon har ett 

varmt hjärta och låter Malin få de bästa bitarna av brödet de tigger till sig. Hon är stolt över att visa 

upp Malin och förmodligen på grund av sin status i fattigstugan har hon tidigare varit mycket 

ensam. De är ett ojämnt antal hjon som bor tillsammans, de är nio stycken med Pompadulla inräknat 

vilket leder till antagandet att hon tidigare vandrat runt ensam och tiggt  varför hon nu njuter av att 

ha Malin med sig. Hon vill ha henne för sig själv men Malin försöker dela med sig av sig själv så 

gott det går och hjälper även de andra. 

 

Spelar min lind, sjunger min näktergal: ”de (orden) sjönk ner i hennes själ som morgondagg över en 

sommaräng.” (Lindgren & Svend s 12) En liknelse som beskriver Malins tankar efter att ha hört 

dessa ord. Orden är sagda av en drottning i en saga. Drottningar har makt och kan i sagorna begära 

de mest underliga saker och alltid få som de vill. Det är enkelt för någon i en drottnings ställning att 

önska men kan ett litet fattighjon önska sig detsamma och få det? När orden inte längre räcker som 

tröst får Malin idén att så en egen lind och frågar Pompadulla var hon kan få tag i ett frö. När hon 

får svaret, till hösten, inser hon att det bara är om våren lindarna spelar och näktergalarna sjunger 

och att hon inte kan vänta så länge. Barn har svårt att se sig själva i framtiden men bortsett från det 

så vet Malin, att utan en spelande lind och en sjungande näktergal, så kommer hon inte att överleva 

i den fula och trista fattigstugan. Hon ser inte sig själv gå runt på detta sätt längre än till hösten. I 

denna berättelse är det uppenbart att linden symboliserar livet. Träd i allmänhet är ett välkänt 

symbolbegrepp för livet inom många kulturer (www.livetsträd.se). Även näktergalen kan ses som en 

symbol för det eviga livet, det andliga då Malin offrar sig själv. 

 

Pompadulla och Plytet, som beskrivs som den fulaste i Norka socken, den som man skrämde barnen 

med är egentligen båda två goda och gör aldrig någon annan något ont. Det yttre lurar människorna 

att tro att de är onda men bevisar i sin tur att det är insidan som räknas och att man inte ska döma 

någon för dennes utseende. Ordet plytet, eller namnet i det här fallet, är synonym med orden nuna 

och ansikte (www.synonymer.se) denna man var bara ett ansikte för människorna, ingen hade lärt 

känna honom. Malin säger sig söka någonting vackert i fattigstugan och en del av det vackra finns i 

dessa människors hjärtan, den godhet de bär på bevarade från girigheten ute i samhället. Det fula, 

som Malin beskriver fattigstugan, är egentligen samhället och människornas avsky mot dessa 

människor som ingenting ont gjort men som ändå måste lida. 

 

Malin, "Du lovade att den skulle spela..." 
”Vore jag vägglus, så skulle jag då flytta härifrån.” (Lindgren & Svend s 7) Boken anger att Malin 

är åtta år då hon kommer till fattigstugan men på ett annat sätt blir hon mer vuxen än hjonen som 

bor i huset. Vägglössen har inte sett annat än det som finns i fattigstugan och därför längtar de 

heller inte efter annat, men har man däremot någon gång sett något vackert så vill man tillbaka dit 

eller så vill man ha mer. Det är människans naturliga strävan. Malin ser saker annorlunda än de 

andra hjonen. Hon är kort då hon är ett barn men hon har även en annan synvinkel eftersom hon 

rent konkret ligger och sover på golvet och därför ser vad som finns under sängarna. Det är också 

under en av sängarna hon senare finner fröet. En morgon när hon vaknar tidigare än de andra lyser 

en solstrimma upp ett frö under sommar-Nisses säng, en gåva från Gud under den människas säng 

som bär namnet sommar som vi förknippar med blommor och djur, grönska och värme. 

 

Genom att tro att det ska växa upp en lind och att ha något att se fram emot blir livet roligare för 

Malin. Jocke Kis, som Malin får bra kontakt med i fattigstugan är psykiskt sjuk: ”som Gud hade 
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tagit förståndet ifrån.” (Lindgren & Svend s 3) Jocke Kis hör röster i sitt huvud och brukar banka 

huvudet i väggen när han känner att han inte orkar höra dem. Namnet Joakim betyder "Gud/Herren 

skall upprätta" men Jocke Kis har på något sätt inte förtjänat en upprättelse. (Wallensteen & 

Brusewitz  2006) Malin blir som en mamma för honom, de byter roller med varandra, egentligen är 

det han som är vuxen som ska ta hand om henne men på grund av sjukdomen kan han inte det. Det 

kom en lind till slut, men den spelade inte. Malin hade lovat hjonen att det skulle vara en spelande 

lind och en sjungande näktergal. Kan hon ha ljugit för dem? ”Du lovade att den skulle spela” sa 

Jocke Kis. ”Du sa att det skulle komma en näktergal”. En mamma kan inte svika sitt barn, då är hon 

ingen duglig mamma. Malin tror först inte att hon ska kunna göra något åt det och därför gråter hon 

i förtvivlan och vill bara dö. 

 

Döden är ett starkt tema genom hela berättelsen. ”Men Jocke Kis ängslades och frågade: När blir 

det en lind? Kanske imorgon, sa Malin.” (Lindgren & Svend s 18) Jocke Kis skulle lika gärna ha 

kunnat fråga, ”När ska vi dö, Malin? När ska vi slippa ifrån det här eländet?” och hon svarar, 

”Kanske imorgon”. Linden som spirade upp ur en ärt hade ingen själ, den var dödfödd men annars 

är det om våren som allt liv vaknar upp ur vinterns dvala. Gud hade gett Malin gåvan men det var 

nu upp till henne att tilldela den en själ. ”I hela Norka socken var väl ingen vaken mer än Malin, 

ändå kände hon att natten var full av liv. I blad och blom och gräs och träd var vårens ande levande 

och nära, ja, i minsta ört och strå var ande och liv. Bara linden var död.” (Lindgren & Svend s 23) 

Malin dör, förmodligen av hunger och sorg men ger sin själ åt linden för att göra hjonen i 

fattigstugan lyckligare, hon offrar sig själv för andra och kan betraktas som en riktig hjälte. 

 

En teori är att linden växer upp till en lind i samband med Malins död och att det gör det lättare för 

hjonen att tro att det är Malin själv som gett sin själ åt den än att ett naturligt förlopp ägt rum. 

Hjonen försöker att rättfärdiga att ett barn dött ifrån dem och försöker att finna en mening med 

döden och med det liv de själva tvingas fortsätta leva. Malin hade även lovat Jocke Kis att han 

skulle sluta höra röster då linden spelade och det stämde. Det enda han tycker sig höra är en röst 

som säger; ”Det är jag...Malin.” (Lindgren & Svend s 28) Jocke Kis förstärker då de andras tankar 

på att det är Malin som fortsätter leva sitt liv genom linden. Jocke Kis har fäst sig vid Malin som 

har lyckats livat upp stämningen och det är därför inte underligt att rösterna som tidigare funnits i 

hans huvud byts ut till Malins röst som en reaktion på hans saknad av henne. Han tänker att hon 

ändå finns nära honom. 

 

Förutom att kristendomen lyser starkt genom berättelsen genom att påvisa att det bland annat finns 

en himmel och jord är hinduismen också en del av den. Hinduismen är den religion med flest 

gudinnor. Ofta tillbes gudinnorna tillsammans med sin make, vilket gör att de blir underlägsna 

honom. I vissa traditioner tillbes ändå Gudinnan ensam, dessa traditioner kallas shaktism. Enligt 

shaktismen är Gudinnan materien i skapelsen (Jacobsen 2004), precis som Malin finns till i linden. 

Malin blir livet och linden, sången och musiken. Hon symboliserar det lyckliga i hjonens torftiga 

liv. 

 

Som vi nu sett i detta kapitel går det att tolka både symboler och allegorier i texten. Symbolerna 

visar att denna text handlar om traditionella och individuella symboler. Slutligen ska sägas att 

Spelar min lind, sjunger min näktergal också kan läsas allegoriskt där Malin blev en Jesusgestalt 

som sprider tro och hopp bland hjonen. Precis som Jesus gjorde dyker hon plötsligt upp en dag och 

gör livet roligare och enklare för de fattiga hjonen. Hon offrar sig för deras skull så som Jesus 

offrade sig för människans synder och hon botar Jocke Kis från sin schizofreni. I nästa kapitel 

analyseras Bröderna Lejonhjärta som handlar om Skorpan och Jonatan som båda dör och kommer 

till Nangijala.  
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Bröderna lejonhjärta 
"Han hade en konungs hjärta, modig och givmild" 
Bröderna Lejonhjärta handlar om bröderna Karl ”Skorpan” och Jonatan Lejon. Boken skrevs av 

Astrid Lindgren 1973. Nioåriga Skorpan ligger för döden då han har tuberkulos. Skorpan är rädd för 

att dö och  hans trettonåriga bror Jonatan är hans stöd under sjukdomstiden. Jonatan berättar ofta  

historier om Nangijala, paradislandet dit människan kommer när han dör och en dag ska de två 

mötas där .“Men du kan ju leva tills du blir 90 år” (Lindgren 1973 s 10)  protesterar Skorpan. Då 

berättar Jonatan att 90 år i Nangijala känns som två dagar på jorden. ”Och två dagar kan du väl vara 

ensam”, säger Jonatan. (Lindgren s 10) Men Jonatan blir inte nittio år. I huset där de bor utbryter det 

en brand och för att rädda sig själv och Skorpan, tar Jonatan sin bror på ryggen och hoppar ut 

genom fönstret. I fallet dör Jonatan och det sista han säger innan han försvinner bort är; ”Gråt inte, 

Skorpan, vi syns i Nangijala.” (Lindgren s 14) Efter att Jonatan dött får Skorpan ensam ligga i 

kökssoffan och invänta sin egen död. ”Många barn under olika perioder före puberteten föreställer 

sig att de är odödliga, att de ska leva vidare i en annan existens.” (Strömstedt 1977, 247) 

 

När Skorpan dör kommer han som Jonatan sagt till Nangijala och letar upp sin bror. Det visar sig då 

att Nangijala inte längre är så paradisiskt som Jonatan beskrivit utan att platsen har övertagits av 

onda makter. Det är Jonatans uppgift att hjälpa till att bekämpa dessa makter. När Skorpan är som 

räddast berättar Jonatan för honom om Nangilima, ”där är ännu lägereldarnas och sagornas tid.” 

(Lindgren s 5) Det som är tydligt i boken är att berättelsen om vad som sker i Nangijala bara finns i 

Skorpans fantasi för att få tiden att gå där han ligger ensam. Egentligen dör inte Skorpan förrän på 

sista sidan av boken. ”Å, Nangilima! Ja, Jonatan, ja, jag ser ljuset! Jag ser ljuset!" (Lindgren s 228) 

 

Berättelsen är en berättelse om de onda och goda urtidskrafterna som kämpar mot varandra. I de 

delar det hettar till, då paradiset förvandlas till helvetet ligger förmodligen Skorpan hemma i soffan 

och insjuknar mer och närmar sig döden, en sorts feberyra: ”Det mörknade omkring mej. Bergen 

blev så svarta, å, vad mörkt det blev och så fort det gick! Jag tyckte inte om att ha ryggen ut mot allt 

det där mörkret.” (Lindgren s 69) Berättelsen består av temat död men även återuppståndelse och ett 

motiv är Guds kraft i människan som ska övervinna ondskan genom religionen, kristendomen, 

buddhismen och hinduismen. Jonatan är ett bibliskt namn och betyder ”herren har givit” eller "Guds 

gåva.” (Wallensteen & Brusewitz 2006) Karl betyder antingen fri man eller just ordet man. Innan 

han blivit en man får han inte heta Karl utan Skorpan. Han måste förtjäna det namn han ska bära 

och likaså efternamnet Lejonhjärta. ”Det var som att rida i en dröm...vem tror du det är som 

drömmer det? Inte är det då jag. Det måste vara någon annan som har kunnat drömma ihop något så 

onaturligt hemskt och vackert, kanske Gud?” (Lindgren s 78) 

 

Lejonet brukar kallas djurrikets konung och att bröderna bär namnet är inte oväntat. Även om det 

finns andra viktiga karaktärer i Nangijala så är utgången av hela berättelsen beroende av Jonatan. 

Jonatan var modig redan i jordelivet då han räddade sin bror från branden och det var hans lärare i 

skolan som kom på att han borde ha hetat Lejonhjärta, på grund av att han hade en konungs hjärta, 

modig och givmild. Jonatan förvandlar sig till en duva och kommer till Skorpan på jorden för att 

bekräfta för honom att paradiset existerar eftersom Skorpan i sin ensamhet börjat tvivla och för att 

han längtar efter Jonatan så att huvudet värker. 

 

"Flyg, min Bianca, över Nangijalas berg till körsbärsdalen..." 
I denna text är duvan symbol för fred, ömsinthet och kärlek. (www.bibelsajten.nu) Det finns även 

teorier om att den skulle vara symbol för pratsjuka och ängslighet. I sagan kommer Jonatan till 
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Skorpan i form av en duva för att prata av sig och även om han inte berättar det då så händer det 

hemska saker i Nangijala som Jonatan är högst delaktig i. De vita duvorna blir nedskjutna av en 

bågskytt när de ska försöka ta sig över till törnrosdalen men även det får Skorpan veta först när han 

anländer till Nangijala. Att Jonatan återvänder till Skorpan i form av en duva uppkommer från en 

sång deras mamma sjunger: 
 

Dör jag på sjön, du ljuva, 

kanske en kväll 

flyger en snövit duva 

hem till ditt tjäll, 

då ditt fönster ila, 

min själv det är 

som för en stund vill vila 

i famn så kär. (Lindgren s 9) 

 

I bibeln är duvan en symbol för syndaflodens slut. Det ska ha kommit en flygande duva till Noas 

ark och det ska även ha svävat en duva ovanför floden där Jesus döptes. "Den helige Ande sänkte 

sig ned över honom (Jesus) i lekamlig skepnad såsom en duva." (Dahlby 1963, s 44) Den helige 

anden i treenigheten avbildas ofta som en duva, den representerar andens sju gåvor, makt, rikedom, 

vishet, styrka, ära, härlighet och lovsång. "Tre manliga gestalter: Gud fader håller i handen 

jordklotet, sonen ett kors och Anden en duva [...]" (Dahlby s 11) Duvan sägs även kunna förutspå 

vädret. När en duva kommer flygande till en gård sägs det bli oväder (www.alltombibeln.com). I 

slutet av berättelsen kommer det en duva till törnrosdalen just som Jonatan och Skorpan gett sig av 

från Mattias hus. ”Vi hade väntat länge på att få höra från Sofia. Och nu äntligen kom hennes duva, 

nu när vi redan var utanför murarna.” (Lindgren s 148) Det är vid denna tidpunkt i berättelsen som 

stormen börjar, till en början blir det ett riktigt oväder och lite senare ska slaget stå för att förinta 

ondskan. ”Frihetens storm ska komma, och den ska knäcka förtryckarna som när träd knäcks och 

faller. Den ska gå fram med ett dån och sopa bort all vår träldom och äntligen göra oss fria [...] men 

tengilsmännen måste ha varit både blinda och döva, annars skulle de väl ha märkt någonting. Om de 

hade lyssnat aldrig så lite, kunde de väl ha hört hur den där frihetsstormen började mullra som snart 

skulle skaka hela Törnrosdalen. Men det gjorde de inte.” (Lindgren s 150) 

 

I berättelsen nämns tre duvors namn, Paloma, Violanta och Bianca. Paloma är ett spanskt namn som 

betyder duva (www.svenskanamn.alltforforaldrar.se) Man skulle kunna tänka sig att Violanta 

kommer från ordet Viol som symboliserar, liksom tusenskönan, ödmjukhet. På spanska betyder 

violar kränka och det är en kränkning när Violanta som den första duvan blir skjuten med en pilbåge 

och faller ner död utan att nå fram till Törnrosdalen med ett budskap från Sofia. Bianca är en 

Italiensk form av franskans blanche som betyder vit och ljus. Bianca är i slutet av berättelsen 

befolkningens ljusning men när också hon dör mörknar det för alla inblandade eftersom hon inte når 

fram med sitt budskap till Sofia om vem den rätta förrädaren är. ”Flyg, min Bianca, över Nangijalas 

berg till körsbärsdalen [...] Hon skimrade så vit i skymningen, så farligt vit.” (Lindgren s 106) När 

Skorpan senare får återse Sofia frågar han henne hur Bianca mår och Sofia svarar: ”Bianca kom 

aldrig tillbaka från Törnrosdalen.” (Lindgren s 196) 

 

Fredsduvan tillhör gudinnan Sofia i folktro och namnet Sofia symboliserar även visdom 

(Wallensteen & Brusewitz 2006). En teori är att Sofia allegoriskt i berättelsen representerar 

Jonatans och Skorpans mamma eftersom de fortfarande är barn och behöver en beskyddare. De 

behöver även en mamma som lagar mat åt dem och ser efter dem som en mamma ska göra: ”Till 

Sofia kunde jag inte gå, hon skulle hindra mej, så tokig var hon inte. För det var väl tokigt, kan jag 

tro, det jag ville göra? Och farligt också. Det farligaste av allt. Och jag var ju inte modig alls.” 

(Lindgren s 61) Modern beskyddar sina barn från faror och de oroar sig och saknar sina barn om de 
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försvinner: ”Stackars Sofia [...] men jag kunde inte låta henne gå där och undra vart jag hade tagit 

vägen.” (Lindgren s 63) 

 

Skorpan använder sig av ett symboliskt uttryckssätt för att lämna ett meddelande till Sofia som han 

inte vill att någon annan ska förstå. De två mest kända symboliska uttryckssätten ”panta rei” - 

allting flyter och ”man kan inte stiga ned två gånger i samma flod”, skrivna av Herakleitos betyder 

att ingenting är bestående. Ett sådant symboliskt uttryckssätt används vid två tillfällen i Bröderna 

Lejonhjärta även om Astrid Lindgren gjort det enkelt för sina läsare genom att förklara vad det 

betyder. Det som förekommer i modern litteratur är av enklare art än att försöka tyda vad 

Herakleitos menade med "man kan inte stiga ned två gånger i samma flod". Exemplet ur Bröderna 

Lejonhjärta när Skorpan skriver ett meddelande till Sofia på väggen innan han ger sig iväg för att 

leta efter Jonatan är: ”Rött skägg vill ha vita hästar och vet för mycket.” (Lindgren s 67) Rött skägg 

är Herbert som äger en vit häst och att han vet för mycket innebär att han är förrädaren. Det är i alla 

fall vad Skorpan tror sig veta då han skriver detta på väggen. Anledningen till att han skriver ett dolt 

budskap är för att inte Herbert eller någon annan bör veta att Skorpan känner till det, orden är bara 

till för Sofia att läsa och förstå (Lindgren 1973). 

 

"En ung och frisk och god tid som det är lätt och enkelt att leva i.." 
Kännetecknande för Bröderna lejonhjärta är att bröderna bor i körsbärsdalen i Nangijala. Trädet är 

som jag tidigare nämnt är en symbol för livet och uppståndelsen  och körsbäret symboliserar 

välstånd, rikedom, manlig kraft, ungdom, goda gärningar och kvinnlig fägring och avbildas ofta i 

Jesusbarnets hand. "I Livets träd bygger duvor (människosjälar) sina bon och livnär sig av 

frukterna. Men vid foten lurar en drake. Om någon av fåglarna förvirrar sig ut i mörkret bort från 

trädet, faller den offer för odjuret." (Dahlby 1963, s 134) De första orden kan kopplas ihop med den 

första sagan om Malin. Till denna saga hör de fåglar som samlas hos Sofia och som försöker ta sig 

till Törnrosdalen med meddelanden men som blir skjutna av Tengilsmän (Katlas undersåtar). I 

jordelivet var bröderna mycket fattiga. De bodde i ett rum och kök tillsammans med sin mamma 

som arbetade som sömmerska. Bröderna fick sova i köket så att deras mamma kunde ha ett 

kombinerat sovrum och arbetsrum. I Nangijala: ”får man visst allt som man har önskat sig” 

(Lindgren 1973, s 29) säger Skorpan då han kommer dit och upptäcker hur mycket de plötsligt äger 

och att de är rika på både saker och kärlek går inte att missta. Jonatan arbetar visserligen, men det 

gör han gratis och i gengäld får de mat.  

 

Arbetande män har i många hundra år setts som manligt men i denna berättelse består inte bara den 

manliga kraften i Jonatans styrka och mod utan även Skorpans förvandling från sjuklig och vek till 

en modig, vacker man. Hans dåliga självkänsla i jordelivet bestod i att han där förminskade sig själv 

i jämförelse med Jonatan: ”För jag hade aldrig varit annat än en ganska ful och rätt så dum och rädd 

kille med skeva ben och allting [...] Jonatan såg verkligen ut som en sagoprins, det gjorde han. Hans 

hår glänste precis som guld, och han hade mörkblåa, vackra ögon som det riktigt lyste om och 

vackra, vita tänder och alldeles raka ben [...]” (Lindgren s 5f) Till en början har han svårt att släppa 

de dåliga tankarna om sig själv men ju fler utmaningar han klarar av desto bättre tankar börjar han 

tänka om sig själv. En anledning till att Skorpan fantiserar ihop detta, till en början fantastiska 

äventyr som sedan övergår i ond bråd död, är för att han har viljan att bli lika modig som sin bror då 

han ser upp till honom. ”Men då sa Jonatan, att det finns saker som man måste göra, även om det är 

farligt. Varför då, undrade jag. Annars är man ingen människa utan bara en liten lort.” (Lindgren s 

56) 
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"Om alla vore som du" 
Ryttargården som de bor i är ett vitt hus med gröna knutar och en grön dörr. Vitt symboliserar 

vanligen ljus, godhet, oskuld, renhet och jungfrudom och ingen ond människa skulle kunna bo i det 

huset (sv.wikipedia.org/wiki/färgsymbolik). I kontrast till det ljusa, goda finns det mörka och onda. 

Jonatan kan inte döda någon: ”jag kan inte döda någon, sa Jonatan, det vet du, Orvar! Inte ens om 

det gäller ditt liv, frågade Orvar. Nej, inte ens då, sa Jonatan [...] Om alla vore som du, sa Orvar, då 

skulle ju ondskan få regera i all evinnerlighet. Men då sa jag [Skorpan] att om allt vore som 

Jonatan, så skulle det inte finnas någon ondska.” (Lindgren s 204f) Knut Jacobsen (2002) skriver i 

sin bok om buddhismen, religion, historia och liv  att: ”de flesta varelser har också någon gång 

under det karmiska förloppets tidigare återfödelser varit nära släkt. Alla andra  levande varelser har 

en gång varit vår mor! Också därför är det rätt att uppträda osjälviskt gentemot alla former av liv.” 

(Jacobsen 2002, s 73) 

 

”Skorpan läser av ansiktsuttryck och ytliga handlingar och läser fel. Det onda är inte entydigt, det 

har många förklädnader. Det goda däremot har entydigt Jonatans ansikte. Jonatan vägrar att döda 

sina fiender.” (Strömstedt 1977, s 320) 

 

I många religioner, bland annat i buddhismen är vitt även sorgens färg, symbolen för död. Vitt kan 

symbolisera en framgångsrik början och det är väl det bröderna Lejonhjärta handlar om, för även 

om de besegrar Katla så måste de återigen dö och anta nya utmaningar. Precis som Jonatan sagt att 

Nangijala är paradiset säger han att Nangilima är det, men det kan vi inte veta med säkerhet. Den 

gröna färgen på huset symboliserar främst tillväxt och harmoni men också uthållighet och 

stabiliteten både Jonatan och Skorpan behärskar. Även den färgen kopplas ihop med religion och tro 

då den representerar uppståndelse och återfödelse vilket är bokens huvudämne 

(sv.wikipedia.org/wiki/färgsymbolik). 

 

I gräset utanför huset växer det gullvivor, mandelblom och tusenskönor. Gullvivan är en av de 

blommor som kallas för Marias nyckel eftersom den liknar en nyckel, blomman är även den främsta 

symbolen för Maria. Tusenskönan kallas även för Marie blomster vilket står för den heliga 

jungfruns, Marias, blygsamhet och ödmjukhet och kanske främst i detta fall Skorpan. De omringas 

av en mur: ”Man skulle kunna hoppa över den lätt som ingenting, men hade man väl kommit 

innanför grinden, så kändes den där muren ändå som om den skyddade mot allting utanför, det 

kändes som att nu var man hemma och precis för sej själv.” (Lindgren s 25) En mur omringar även 

Törnrosdalen, uppbyggd av Tengil men används som skydd av invånarna. 

 

Djur är vanliga symboler för starkare krafter och till för att hjälpa människan i svåra situationer. 

Jonatans häst heter Grim. Det är ett gammalt fornnordiskt namn och ett annat namn för Oden med 

betydelsen maskerad. I asatron sägs det att Oden, när han besökte jorden var tvungen att använda 

sig av ett täcknamn, Grim för att inte avslöja sig. Oden är den allseende guden och hans sägs vara 

far till våra nordiska gudar. Oden är även guden över seger och lycka. Anders Baekestad (1997) 

beskriver, i sin bok Nordiska gudar och hjältar, Oden som segerfadren: "Man blotade till Oden före 

kampen och gav honom goda löften, inte för att den bedjande väntade sig hans direkta hjälp i 

striden, utan för att av honom, segerns herre, på förhand köpa sig ett fördelaktigt avgörande [...]" 

(Baekestad 1997, s 57f) Jonatan kan inte förlita sig på att hans häst ska göra så att han vinner striden 

men han kan använda sig av Grim på vägen mot en seger. Skorpans häst, Fjalar, betyder den vise. 

Fjalar är även ett namn som används på hästar på Island och islandshästen brukar kallas gudarnas 

häst och nog är Fjalar den bästa hästen som Skorpan någonsin kunnat haft.  

 

Ett annat djur som förekommer i berättelsen är vargen. På väg till Törnrosdalen då Skorpan vilar för 
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natten kommer vargarna mot honom, ett hinder han måste ta sig igenom på sin väg mot Jonatan. 

Vargen symboliserar ondskan och det vilda. Att vargen skulle vara ond härstammar från att den 

medeltida kyrkan ansåg att vargen var djävulens tjänare (http://www.jagareforbundet.se/ ). I mytologier 

sägs vargen tillsammans med korpen vara dödsgudarnas följeslagare.  

 

Jossi, körsbärs- och törnrosdalens förrädare som berättar för Tengils män om vad som ska ske och 

förstör för de som håller på att bekämpa det onda kan liknas vid Judas från bibeln som förrådde 

Jesus för trettio silvermynt. Där, uppe i bergen får Skorpan höra av Jossi att han inte är som Jonatan, 

att han inte är ens i närheten och det får honom att våga, att ta steget att få förtjäna sina namn och 

bli en man. ”Lille Kalle Lejonhjärta, han är rar, men han är sannerligen inget Lejon. En mer 

lättskrämd liten krake finns inte.” (Lindgren s 87) 

 

Törnrosorna i törnrosdalen utgör även de en symbol, den för den rena kärleken. Folket i byn har 

ingenting ont gjort men byn övertas och plundras ändå av Tengil och hans män. Törnrosorna är 

också ett referat av Astrid Lindgrens hemort där törnrosorna blommade i oxhagen. Orvar är 

törnrosdalens ledare, liksom Sofia är körsbärsdalens. När Orvar blir tillfångatagen och satt i 

Katlagrottan säger Sofia att: ”nu finns där ingen kvar som verkligen kan göra något.” (Lindgren s 

47) Därigenom får läsaren veta att Orvar är en mycket viktig man i törnrosdalen. Namnet Orvar 

betyder pil (Wallensteen & Brusewitz 2006) och sägs härstamma från sagohjälten Orvar Odd som 

fick förtrollade pilar av sin far när han skulle ut och upptäcka världen. Pilen är vass i kanten och så 

är även Orvar. Han är inte rädd för att säga vad han tycker och tänker och framför allt är han inte 

rädd för att agera. ”Det märktes redan vem han var. Ingen kuvad fånge utan en upprorsman och en 

frihetskämpe.” (Lindgren s 183) 

 

I Nangijala får man visst allt man har önskat sig sa Skorpan. I Törnrosdalen blir han räddad av 

Mattias, en äldre man som han börjar kalla farfar. Det visar sig att han gömmer Jonatan i sitt hus 

och det är en välsignelse att Skorpan just kommer till hans hus av alla hus i Törnrosdalen. Liksom 

Jonatan betyder Mattias Guds gåva och det är verkligen en gåva att Skorpan fick syn på honom. 

Skorpan hade sagt till vakterna att han var på väg till sin farfar, fast han ljög och de red runt på 

måfå. När han fick syn på Mattias sprang han fram till honom och mottogs med ett varmt hjärta. 

Mattias riskerar sitt liv för Jonatans skull och vakterna påpekar då och då saker som straffas med 

döden för att Mattias ska veta att de har ögonen på honom. Mattias är även en form av namnet 

Matteus (Wallensteen & Brusewitz 2006) som betyder samma sak. Matteus var en av Jesus tolv 

apostlar och Matteus-evangeliets författare. Inom romersk-katolska kyrkan vördas Matteus som ett 

helgon och kallas även sankt Matteus. Enligt Dahlby (1963) går det att, i berättelser om Matteus, 

läsa att soldater som inte tyckte om honom band fast honom, hällde olja över honom och tände på. 

Branden blev så kraftig att många av soldaterna dog och avgudarna som de ställt bredvid Matteus 

förvandlades till en drake som jagade bort resten av soldaterna (Dahlby 1963). 

 

Tengil bär en diamantring på sitt pekfinger. Ringen symboliserar inte bara kärlek och evighet utan 

även makt och vid tillfället är det vad Tengil har gott om. Att han har den på just pekfingret kan 

indikera på ledarskap då det är med pekfingret Tengil kan peka ut någon och bestämma dess öde. 

 

I berättelsen återfinns även karmafallet. Ordet karma härstammar från religioner så som hinduismen 

och buddhismen. I korthet handlar det om att agera i enlighet med naturlagarna. Buddhisterna tror 

på återfödelse vilken styrs av karmalagen: ”Handlingar som utmärks av självbehärskning, godhet 

och frikostighet leder till återfödelse som människa på jorden eller i de himmelska världarna.” 

(Jacobsen 2002, s 60) När en varelse agerar med sina känslor, tankar och handlingar så lämnar den 

ett spår på sin omgivning och meningen är att det ska vara ett positivt spår så att omgivningen i sin 
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tur reagerar i enlighet med naturlagarna. Det som sker ska ha en bestämd verkan och det kallas 

karma (Jacobsen 2002). 

 

I buddhismen är karman de sammanlagda tankarna, handlingarna och känslorna som en varelse bär 

på under sitt liv, hur mycket karma man har avgör vad man ska återfödas till. Anledningen till att 

karma skapades var enligt Buddha den aktiva tanken bakom handlingen. Människan måste mena det 

hon gör för att få bättre karma. Jacobsen (2002) ger som exempel att om man av misstag råkar 

trampa på en insekt så ger det ingen dålig karma men smäller man däremot till en mygga som är på 

väg att sticka en så var den handlingen avsiktlig och då försämras karman. Människan kan påverka 

viljan att utöva våld, vi kan behärska den och motarbeta den så att medkänsla och osjälvisk kärlek 

istället förbättrar karman. En girig människa återföds som fattig, den som skadar en annan människa 

återföds till ett liv med smärtsamma plågor och är man elak och bär på mycket ilska blir man i nästa 

liv ful och frånstötande. Dålig karma leder till att man återföds till en lägre stående varelse. 

Buddhisternas paradis är Nirvana, men det finns himlar under Nirvana dit man också kan komma. 

Ett straff varar aldrig för evigt. Enligt Jacobsen (2002) kan man istället uppfatta det som en skärseld 

där man ska sona för sina handlingar i tidigare liv under en tid. ”De tre viktigaste orsakerna till 

dålig karma är begär (rãga), hat (dvesa) och förblindelse (moha)." (Jacobsen s 61) 

 

I Bröderna Lejonhjärta nämns tre ”sfärer”. Det är jorden, Nangijala och Nangilima vilket lätt för 

tankarna till Dantes Gudomliga komedi som även den bestod av tre sfärer, helvetet, skärselden och 

paradiset. Liknande domäner etableras i Bröderna Lejonhjärta där pojkarna tror sig ha kommit till 

paradiset men upptäcker att helvetet är nära. För att komma till Nangilima måste man först förtjäna 

det och Nangijala med sin onda bråda död liknar skärselden. Vi får inte glömma att Jonatan kommer 

till Nangilima i plågor efter att ha blivit bränd av Katla och Skorpan genom att hoppa från klippan 

tillsammans med sin bror. Tengil som är ondskan i Nangijala bränns ihjäl av Katla han hållit fången 

och hotat folket med. Han får ta de konsekvenser som han tidigare hotat och verkställt. Berättelsen 

förtäljer att om man blir bränd av Katla förvrids man i plågor tills man helt blir förlamad, på samma 

sätt som längst ner i inferno där djävulen tuggar på benen i all evighet.  

 

Även buddhismen har delat in universum i tre sfärer. Den första, Begärssfären omfattar alla de 

varelser som bor i helvetet, men även människor och djur. Sfären utmärks av att vi, när vi upplever 

något snabbt, kan komma fram till om vi tycker om det eller inte, om saker är snygga eller fula och 

om mat smakar bra eller dåligt. Även om det inte sägs rent ut borde det vara jordelivet det handlar 

om. Den sfär som ligger ovanför Begärssfären är Formsfären. Den motsvarar en sorts 

meditationstillstånd som man ska behärska innan man går vidare. Innan Jonatan och Skorpan kan gå 

vidare måste de rädda Nangijala från de onda makterna, men de kan inte göra det genom att döda 

någon. Högre upp än Formsfären ligger den Formlösa sfären, där finns de fyra renaste himlarna och 

de är rent psykiska. Himlarna är det oändliga rummet, det oändliga medvetandet som förmår 

begrunda det oändliga rummet, upplevelsen av intigheten och det vilande medvetande. Hinduismen 

har ett liknande synsätt, men de har också, även om det idag är förbjudet, sitt kastsystem och de tror 

att om en varelse har dålig karma kan den återfödas till en lägre stående varelse, till exempel ett 

djur. Självet (ãtman) finns i människans inre. ”För att få insikt om verkligheten går man från det 

yttre till det inre. Målet för insikten är självet som skiljer sig från kroppen, sinnena och alla mentala 

organ. Självet kan inte bli objekt för tanken, men kan verkliggöras som en omedelbar upplevelse. 

Målet är att befria detta själv från karma och samsara (återfödelse)." (Jacobsen 2004, s 97) Om 

jorden, Nangijala och Nangilima representerar tre sfärer så skulle det betyda att Nangilima är den 

sista sfären och då man kommer dit slipper man att återfödas mer vilket buddhisterna strävar mot.  

 



 

25 

 

Karm - Karmafallet - Karma 
Karmafallet i bröderna Lejonhjärta drar med sig de som gjort orätt för sig, till exempel dör Jossi då 

han faller i floden (Lindgren 1973). Inom hinduismen finns det heliga floder, heliga berg, heliga 

skogar och heliga städer. I bröderna lejonhjärta återfinns dessa. Den heliga floden är karmafallet, 

det heliga berget i Karamanjaka, den heliga skogen (sagoskogen) där Elfrida bor och den heliga 

staden är Nangijala med de två heliga dalarna; Törnrosdalen och Körsbärsdalen. För att återgå till 

Gudinnan Sofia och brödernas mamma så förknippas gudinnor, i hinduismen, förbundna med berg, 

floder, byar och städer allmänt med mãta, alltså moder (Jacobsen 2004). 

 

I karmafallet ska det även leva en lindorm vid namn Karm, lika lång som floden är bred och som 

Katla avskydde. Lindormen är ett sagomonster i nordeuropeisk folktro. "Angående de mytiska 

fantasidjuren var den så kallade lindormen den mest namnkunnige. Med dagens vokabulär skulle 

man kunna kalla lindormen för en drake." (Enoksen 2006, s 95) I asatron finns det två högt 

gudomliga lindormar, Nidhögg och Midgårsormen. Nidhögg var härskare i Nifelheim, skugg och 

dimvärlden, vilken här kan liknas vid Karamanjaka. Nidhögg sög, enligt myten, musten ur alla på 

ett plågsamt sätt. Förbi staden Nastrand där Nidhögg hade makten flöt en flod, Hvergelmer: "vilket 

kan uttydas den brusande kitteln, och var den källa där livet i tidernas begynnelse hade sitt ursprung 

(Enoksen s 123), och som här kan liknas vid karmafallet. Floden löpte ut i ett hav och där bodde 

midgårdsormen, som även kallades Jörmundgand. I havet växte han och blev stor och stark. I myten 

berättas det att när han rullade ihop sig var han lika stor som jordklotet. Att Katla skulle ha avskytt 

Karm är en myt i dalarna eftersom ingen nu levande är så gammal att de fanns till då Karm 

försvann, de kan lika gärna ha samarbetat. Djur har en tendens att hålla ihop, i alla fall två och två 

och har precis som människan drift att föröka sig. När så Katla står vid karmafallets kant och ser 

neråt kanske det är av längtan att få se Karm igen och inte av hat. ”Hela Katlagrottan var väl inget 

annat än ett gammalt dött drakbo, tänkte jag [Skorpan], inpyrt med ondska ända från urtiden. Då 

kläcktes här nog drakägg, tusenvis och grymma drakar krälade ut härifrån [...]” (Lindgren s 171) 

Katla är även ett namn på en vulkan på Island, i sagan är hon en eldsprutande drake, i verkligheten 

en aktiv vulkan som kan spruta eld om den får ett utbrott. Namnet är gammalgrekiskt och betyder 

oövervinnerlig" (www.svenskanamn.alltforforaldrar.se). ”Varken spjut, pilar eller svärd biter på 

Katla”. Men liksom andra sagomonster har även denna varelse en öm punkt som gör att hon faktiskt 

kan dö. Katlas svaga punkt är Karm. "Den fruktansvärda draken är helvetets gap som hotar sluka 

oss alla." (Dahlby 1963, s 196) Både Katla och Karm är mäktiga monster, lika mäktiga och därför är 

de varandras fiender och därför förgör de också varandra till sist. 

 

”Det rann en bäck genom vår skreva och där sköljde vi av oss all smuts och allt blod. Gång på gång 

doppade jag mitt ansikte i det kalla vattnet. Det var härligt. Det kändes som att skölja av sej hela 

hemska Katlagrottan.” (Lindgren s 186) Skorpan genomför en sorts rening när han tvättar av sig i 

vattnet. Vattnet han tvättar sig i kan man anta kommer från karmafallet och därför fyller han sig 

med karma samtidigt som han rengör och rentvår sig själv. Vatten är ett mycket viktigt och ett 

väsentligt reningssätt i hinduismen. Hinduer utför reningsprocesser för att bli av med den yttersta 

gudomliga verkligheten, för att komma till någon himmel eller för att återfödas (Jacobsen 2004). En 

annan anledning till att Skorpan renar sig är för att han just återvänt från helvetet: ”Att krypa in 

genom det där svarta hålet, det var som att krypa in i en ond svart dröm man inte kunde vakna ur, 

det var att komma från solljuset in en evig natt.” (Lindgren s 172) 

 

Efter att striden ägt rum och de lyckades döda Tengil och ta Katla i sitt våld ska de föra upp henne 

till hennes grotta så att de andra sedan kan döda henne. När Jonatan tappar mistluren tappar han 

även makten över henne och hon blir rasande och ska försöka att döda dem. Det slutar med att hon 

själv faller ner i karmafallet och att Karm dyker upp, han har nog väntat på henne. På grund av 
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gammalt groll dem emellan dödar de varandra och sjunker ner i karmafallets vatten. Detta ligger i 

linje med den den buddistiska läran: Jonatan kan inte döda Katla eftersom han inte kan döda någon 

på grund av att han då inte kommer att återfödas till Nangilima: "Enligt den vediska djur och 

offertraditionen är människan förpliktigad att offra djur till gudarna, och sådana handlingar ger inte 

dålig karma eftersom religionen påbjuder att man skall utföra dem.” (Jacobsen 2002, s 65) Ser man 

det utifrån hinduismens synpunkt så slutar varje världsförlopp med ett totalt kaos men följs av en ny 

skapelse (Jacobsen 2004). 

 

Nu är Skorpan i sluttampen av sin sjukdom, ”stridens dag – den hade verkligen varit lång och svår, 

men nu var den äntligen slut.” (Lindgren s 218) Jonatan har blivit förlamad av Katlas eld och deras 

hästar är döda och de bestämmer då sig för att hoppa ut för klippan, att ta sitt liv för att tillsammans 

komma till Nangilima. Det är nu det ska visa sig om Skorpan är modig nog för sin bror, eller om 

han är en liten lort. Skorpan måste släppa taget om livet för att sjukdomen ska släppa. Eftersom 

Jonatan, när han levde pratade om att de skulle ses i Nangijala som Skorpan nu har fantiserat 

hemska saker om, hittar han själv på Nangilima och antar att Jonatan inte berättade om den platsen 

för att skydda honom eftersom han visste att de först måste ta sig igenom Nangijala. Nu när han vet 

att Nangilima finns, då kan han äntligen dö. Enligt hinduismen är världsförloppet oändligt 

(Jacobsen 2004) och därför finns möjligheten också att det finns fler världar efter Nangilima. 

 

Som synes arbetar Astrid Lindgren med flera religiösa symboler i denna berättelse där det goda 

ställs mot det onda. Texten innehåller många existentiella aspekter som tydligt träder fram via 

symbol och allegori. I nästa kapitel diskuterar jag hur symbol och allegori kan användas i 

litteraturundervisningen i skolan.   
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Diskussion  
Som tidigare nämnts var mitt syfte tudelat, dels skulle jag studera hur symboler och allegorier 

kommer till uttryck i Astrid Lindgrens två böcker. Detta har jag åskådliggjort i uppsatsens senare 

del. Tanken är att elever ska kunna göra på samma sätt då de arbetar med sina skönlitterära böcker. 

Den andra delen av syftet var att undersöka och diskutera hur analys av symboler och allegorier kan 

användas i litteraturundervisningen i skolan och det diskuterar jag i det följande: 

 

Symbol och allegori i skolan 
När eleverna arbetar med symbolik och allegori fördjupar de kunskapen i de böcker de läst men de 

inhämtar även stoff för fortsatt diskussion med sina klasskamrater. Om de till exempel ska ha ett 

boksamtal kring böckerna de läst och en fråga lyder: ”Vad handlade boken om?” Då kanske 

eleverna svarar: ”Den handlade om två bröder som dör och kommer till himlen" och Spelar min 

lind, sjunger min näktergal: "handlar om en ensam, fattig flicka som dör och ger sin själ till linden." 

Möjligtvis kan eleverna utveckla svaret något ytterligare men för att få en bra diskussion och ett 

intresse för att diskutera boken är textanalys med hjälp av symboler och allegorier ett bra sätt att 

arbeta på. Frågorna är viktiga att ställa och viktiga för eleverna att diskutera. Vad var det egentligen 

som hände när Malin försvann? Vem är egentligen Malin? Vad symboliserar hon? Genom att 

diskutera dessa frågor kan eleverna komma djupare i sin textförståelse och utveckla en litterär 

kompetens (Wolf 2002). Att ta reda på symboler och allegorier kan få eleverna att komma fram till 

ett individuellt svar som verkar tillfredsställande. Att inte få något svar på vad boken ville förmedla 

kan ha en negativ verkan och påverka åsikten om boken och dess innehåll. Kommer verkligen 

Skorpan till Nangijala eller är det hans sjukdom som gör att yrar? Vad vill Lindgren förmedla med 

den dröm Skorpan drömmer och varför väljer han att i slutet av berättelsen ta sitt liv? Att arbeta 

med symboler och allegorier ger också tillfälle att fördjupa sig i ämnen som eleverna finner 

intressanta. Tycker de att nordisk mytologi, kristna symboler eller att någon annan fråga är 

intressant får de chans att läsa in sig på ämnet. 

 

Att eleverna ska läsa böcker borde inte, om man ser till kursplanerna, bara bero på att de ska lära sig 

läsa och skriva utan andra aspekter är att de ska utveckla sin fantasiförmåga, de ska få svar på olika 

livsfrågor de själva bär på under perioder i sitt liv och de ska skapa förståelse för andra människors 

livsöden och kulturer. Magnus Persson (2006) påpekade att styrdokumenten inte rent ut skriver att 

litteratur ska läsas i skolan men att han, genom att analysera kursplanerna finner många argument 

till varför skönlitteraturen ska användas i undervisningen. Till en början låter Persson lite skeptisk 

till att det skrivs om så mycket kultur i läroplanen, det beror på att man måste tolka det som står där 

vilket kan anses vara tvetydigt. Persson kommer dock fram till att tolkning av enskild lärare gör att 

de får fritt utrymme att lägga upp sin undervisning vilket i slutändan är vad de flesta vill. I senare 

delen av hans bok Varför läsa litteratur? Om litteraturundervisningen efter den kulturella 

vändningen framkommer det att läroplanen behöver struktureras om och förtydligas men att det 

ändå finns goda argument till varför skönlitteraturen ska ha en ledande roll i undervisningen. Därför 

anser jag det ännu viktigare att eleverna får en varierad och genomförbar undervisning. Ordet kultur 

innefattar många aspekter och jag menar att de två böcker jag använt mig av samt begreppen 

symbol och allegori väl faller in under ordets betydelse. Nationalencyklopedin definierar ordet 

såhär: 

 
Odling, bildning. I vid mening avser kultur resultatet av all mänsklig verksamhet. Kulturanalysen inom 

antropologi och etnologi lägger numera oftast tyngdpunkten på kulturens karaktär av meningssystem. 

Inom arkeologin avses en samling lämningar inom ett område och en avgränsad tid. Den mer begränsade 

betydelsen omfattar konstarterna, som litteratur, konst, musik, film och teater, samt religion och 
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vetenskap. (www.ne.se) 

 

Efter att ha tolkat kursplanen bör vi fundera över varför eleverna ska läsa litteratur, därefter vad de 

ska läsa. I didaktikens "vad" anser jag att det även innefattar att välja rätt sorts bok till rätt person 

för att alla elever ska få ut något med arbetet. Ingen kan öppna en bok första gången och vara en 

duktig läsare och tyvärr har inte så många fått den träning de behöver i skolan för att kunna läsa. 

Sheridan D. Blau skriver angående lästeknik: "We can all become better readers of almost any text 

by exploring the various readings to which it may be subject. By 'readings' here, I mean 

interpretations or critical perspectives or what we can simply call ways of looking at and thinking 

about a literary work." (Blau 2003, s 125) Förutom att eleverna läst boken och bildat sig en 

uppfattning om vad den handlade om, vad det kan ha berott på och hur det kunde sluta som det 

gjorde kan de utveckla sin vetskap och analysförmåga genom att bearbeta boken ytterligare. 

Eleverna kan på så sätt skapa mening med litteraturen och finna nya insikter som de tidigare inte 

tänkt på. När de läser en bok är det individuellt och de kommer fram till olika synvinklar om vad 

som hänt eller som Carl Gustav Jung sa: 

 
Konstverket har sin mening och särart i sig självt och inte i sina yttre betingelser. Man skulle nästan 
kunna säga att konstverket är ett levande väsen, som hämtar sin näring ur människan och hennes naturliga 

disposition som ur en mark över vars krafter den förfogar enligt sina egna lagar, och som formar sig till 

vad det utifrån sig självt vill bli. (Jung 1971, s 21) 
 

För att det ska vara individuellt bör innehållet granskas av den enskilda eleven och inte bara 

diskuteras ur en allmän upplevelsesynpunkt, det vill säga själva textens innehåll som alla läst. 

Granskningen av texten blir mer personlig. Vad eleven väljer ut att granska och vad eleven kommer 

fram till utifrån sina valda källor. Jung (1971) menade även att det naturligtvis finns diktning och 

prosa som är styrd att få en viss verkan, författaren har velat berätta något specifikt med sin text. 

Det kan vara uppenbart eller dolt men det viktiga enligt mig är att eleverna utvecklar 

analysförmågan, inte att de är helt korrekta i vad de antyder. Om de har en grund för sitt påstående 

vilar det på lyssnaren att acceptera eller inte acceptera det sagda. Eleven utgår, i en diskussion med 

sig eller med andra, utifrån sin föreställningsvärld som Judith Langer beskriver i Litterära 

föreställningsvärldar. Vår föreställningsvärld förändras i takt med läsandet men även då läsningen 

upphör och en diskussion inleds. För att kunna upptäcka symbol och allegori i en text krävs därför 

viss kunskap om ämnena vilket lärare finner stöd för i kursplanen. För om läraren ska följa 

kursplanen räcker det inte med att eleverna läser böcker och skriver vad boken handlar om. 

Eleverna bör också kunna tolka den text de läser och här är symbol  och allegori viktiga redskap för 

att komma djupare i förståelsen av texten. Förutom att läsa måste de diskutera med varandra, dela 

med sig av det de har läst. För att de ska kunna diskutera det de har läst borde de även ha reflekterat 

kring boken före lektionen så att de har en grund att stå på i diskussionen. Om eleverna på egen 

hand först reflekterar kring boken är det, menar jag, lättare att vara delaktig i diskussionen i skolan.. 

Då får de bättre material till diskussionen än om de diskuterar boken utan underlag eller skriver en 

recension. I Gy11, den nya läroplanen för gymnasieskolan står det att svenskämnet ska öppna vägar 

för eleverna att reflektera och finna nya perspektiv att arbeta med. Det kan vara så att många lärare 

arbetar annorlunda med böcker i skolan men det jag själv stött på under min verksamhets förlagda 

utbildning är boksamtal, recension och bokanalys. Frågorna i en bokanalys brukar mer omfatta 

handlingen för boken, att analysera den samt författaren. Nya perspektiv skulle således kunna vara 

att analysera utifrån symbol och allegori.  

 

Både Spelar min lind, sjunger min näktergal och  Bröderna Lejonhjärta tematiserar döden och 

handlar om barn som dör. I Vivi Edströms (1997) forskning om Astrid Lindgrens böcker 

framkommer det att barnet alltid är i centrum och så även i den litteratur jag valt. Spelar min lind, 
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sjunger min näktergal handlar om hur sjukdomar kan splittra familjer och hur barn blir ensamma då 

deras föräldrar dött och hur deras tankar kan röra sig kring det inträffade. Ett starkt tema i båda 

berättelserna är Guds kraft som hjälper huvudpersonerna att finna rätt väg. Överlag har tron och 

religionen en viktig roll i berättelserna och även folktro och vidskepelse förekommer frekvent, 

vilket kanske inte är så märkligt med tanke på att Lindgren tydligt ansluter till en muntlig sago- och 

berättartradition. Båda dessa berättelser handlar om döden och båda berättelserna har ett tragiskt 

slut. Malin dör och ger sin själ åt ett träd och bröderna Lejonhjärta hoppar från klippkanten för att ta 

sig till det riktiga paradiset Nangilima.  

 

Edström och Strömstedt finner också den kristna tron som ett tema i berättelserna. Det kan hända att 

dessa barn måste ha något att fortsätta tro på trots att de blivit av med allt de någonsin haft i livet. 

Tron får dem att kämpa vidare trots alla svårigheter. I styrdokumenten står det att eleverna ska få 

kännedom om sin egen och andras kulturer samt ha kännedom om hur andra människor kan ha det. 

Det står även att eleverna kan känna igen sig själva eller uppmärksamma någon annans levnadsöde 

genom skönlitteraturen.  

 

Astrid Lindgren växte själv upp i en tid då fattigdom och elände var ett stort problem i samhället 

och där fattighuset existerade. Enligt Strömstedt (1977) sägs Katla och Tengil vara hämtade från 

Lindgrens egna dagboksanteckningar från andra världskriget, där hon skrivit om Tyskland som 

ondskan och på 70-talet när Bröderna Lejonhjärta publicerades pågick det en befrielsekamp mellan 

olika gerillarörelser i den tredje världen. Astrid Lindgren som under hela sin vuxna livstid var 

mycket samhällsengagerad och skrev också om terrorn i Bröderna Lejonhjärta mot oskyldiga 

människor dels under andra världskriget och sedan återigen på 70-talet. Kanske var berättelsen om 

Bröderna Lejonhjärta en allegori för Andra världskriget och de onda krafterna som härjade då. 

Detta skulle eleverna kunna diskutera med varandra, vilken betydelse sådana händelser har. Andra 

viktiga symboler är religionerna och deras inverkan på berättelsen, beteenden som vi människor har, 

vår strävan efter att hela tiden uppnå ett paradis men att det lätt fördärvas på grund av girighet och 

vår "onda" sida. Människan är skapad som en avbild av Gud. Enligt bibeln har Gud en god och en 

ond sida och därför har även människan det. Det är en ständig kamp, dels att tillfriskna från 

sjukdom men även krig mellan dalarna. Den ena sidan är ond och vill ha mycket makt medan den 

andra sidan är helt igenom god och kärleksfull vilket inte existerar i verkligenheten utan båda 

sidorna representerar människans två sidor. När  eleverna diskuterar kring dessa symboler och 

allegorier kan de komma djupare i sin förståelse av texten. 

Eleverna analyserar 
När eleverna analyserat texter skiljer det sig vad de kommit fram till. Allmänt kända exempel på 

symboler kommer möjligtvis att lyftas fram bland många men hur en enskild individ tolkar en text 

kan se ut på olika sätt. Det går inte att säga att någon har fel i sin tolkning eftersom tolkningen kan 

bero på individens bakgrund, sinnesstämning och många andra variabler som kan vara avgörande 

för hur eleven uppfattar texten just vid det tillfället: 

 
In essence, the reader/writer who has been immersed in the text world steps back to pounder not just what 

does it mean? but What does it mean to me? When students make connections while constructing the gist, 

they are using their personal experience and background knowledge to enrich their understanding of the 
text and make their own personal meaning. (Gallagher 2004, s 23) 

 

Här ska påpekas att det inte finns några rätta och felaktiga tolkningar. Däremot kan en tolkning vara 

mer relevant än en annan. En tolkning kan vara mer välgrundad och det är här som kunskaper om 

symboler och allegorier blir så viktiga. Eleven analyserar för att utveckla sin fantasi- och 

tolkningsförmåga, för att de ska kunna läsa en text och förstå och se samband mellan vad det 
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egentligen står och vad det egentligen betyder. ”Det är läsarens förråd av relevanta minnen som 

över huvud taget gör en tolkning möjlig. Utan koppling till läsarens tidigare erfarenheter och 

nuvarande intressen kommer verket inte att få liv för honom, eller snarare, han kommer inte att vara 

beredd att väcka det till liv."  (Rosenblatt 2002, s 76) Föreställningsvärldar (Judith Langer 2005), 

erfarenheter, minnen och hur intresserad eleven är att arbeta med analys och tolkning (Aidan 

Chambers 1994) kommer att påverka resultatet, det vill säga vad eleven kommer fram till. Eleverna 

kan använda sig av båda typerna av symboler. Traditionella när de upptäcker en symbol som är 

erkänd och individuella när de tolkar någonting som inte går att forska om. Det är av stor vikt att de 

skriver om de traditionella symbolerna med referenser, ser skillnaden mellan dem och inte hittar på 

en individuell symbol för något som är traditionsenligt. Det är också viktigt att eleverna kan tolka 

en symbol eller allegori utifrån sammanhanget. 

 

När eleverna arbetar med en skönlitterär text kan de hjälpa sig själva att skapa mening med texten 

genom att ställa relevanta frågor. Enligt Lars Wolf (2002) har frågor kopplade till författaren åter 

kommit tillbaka som utgångspunkt i litteraturläsningen. I skolan har aspekter på författaren som 

meningsskapare av texten alltid funnits men som Wolf säger har det handlat om författaren som 

person och inte författaren i litteraturen (Wolf 2002). Wolf fortsätter resonemanget med att stapla 

upp viktiga frågor läsaren kan ställa sig för att analysera en text. De frågorna motsvaras av när 

texten skrevs, när den publicerades och vad för slutsatser som kan dras angående textens pronomen. 

Om texten är skriven som första person singular, "jag", kan det vara  författaren som är berättaren 

och då undrar läsaren vad denne vill förmedla med sitt verk? Är det en självupplevd berättelse? 

Detta sätt att analysera är det äldre, mer traditionella och biografiska sättet, ett sätt som mer 

kommer tillbaka men som fortfarande anses föråldrat. Det står mot det nykritiska analyssättet där 

läsaren inte bryr sig om författarens avsikt med texten eller vilka förhållanden som rådde under 

uppkomsten av texten. I det nykritiska analyssättet ligger fokus på: "form och språk" - 

utgångspunkten för att ta reda på verkets betydelse (Rosenblatt 2002).  

 

Även om eleverna ibland skriver en recension, har boksamtal eller gör någonting annat med boken 

de har läst så finns det inget hinder för att de inte kan analysera boken utifrån symbol- och 

allegoribegreppen. Att analysera är snarare ännu ett sätt för dem att variera sig när de arbetar vidare 

med litteraturen för att införskaffa de kunskaper som kursplanerna anger att de ska ha uppnått vid 

kursens slut. Elever som bearbetar en bok de läst utvecklar sitt språk, de får uttrycka vad de känner 

och tänker, och de lär sig att förstå, uppleva och tolka texter. För att kunna tolka olika texter som 

kursplanen anger måste eleverna även få tillfälle att göra det i skolan. Många lärare låter sina elever 

skriva recensioner. Det är en god tanke och eleverna får då reflektera över det lästa, men alla elever 

som använder sig av internet vet att recensioner redan är gjorda på samtliga böcker och undrar då 

kanske varför de ska skriva någonting som redan är skrivet. Nationalencyklopedin definierar 

recension som något som betyder att ”avge omdöme om något i form av en recension” och  referat 

är en ”koncentrerad version (av längre text) som avser ge det väsentligaste; utvidgat om kortfattad 

återgivning av det viktigaste i ett händelseförlopp”. Detta innebär att läsaren kan recensera boken 

utan någon speciell tankegång om inte frågorna är rätt utformade i recensionen av läraren. I stället 

för att skriva en traditionell recension kan läraren lära eleverna att bli "tänkande läsare" som Aidan 

Chambers (1994) kallar den läsare som uttrycker det lästa på ett djupare plan än "vardagsprat". 

Chambers definierar att "vardagsprat" är när läsaren  kan tycka och tänka att boken var bra och att 

den var rolig att läsa. Vardagsprat är något samtliga människor kan ägna sig åt när de läst en bok så 

länge de behärskar förmågan att läsa och därför måste eleverna utmanas i skolan och i stället bli 

"tänkande läsare". Analyser kan göras lättare och svårare och tanken är att det ska vara lättare för en 

niondeklassare än för elever som går på gymnasiet, men att det ska göras analyser, det står i 

kursplanen för ämnet. Följande citat är hämtat ur Kelly Gallaghers bok Deeper Reading (2004) och 
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Gallaghers exempel härrör från att hans elever först har läst "Love" av William Maxwell som de 

sedan ska analysera. Gallagher motiverar varför analys är ett viktigt moment i skolans 

litteraturundervisning: 

 
Teaching literature gives us a powerful opportunity to have students reflect on the human condition and to 

consider their own place in the world [...] The best reflection can be inspired through exploration. When 

students are asked to share their thoughts about how various cultures cope with death, they will explore 
their own thinking on this subject. In doing so, they are taking steps toward a richer understanding not 

only of their reading, but also their world. (Gallagher s 23f) 

 

"Om det ska finnas glädje i undervisningen och kännas utvecklande måste det finnas en pedagogisk 

linje som tvingar till eftertanke och kreativitet både hos läraren och eleven." (Stensson 2006, s 35)  

Min uppfattning är att eleverna inte ska behöva besöka skolan för att bli undervisade i redan 

formulerade fasta uttryck och bestämda attityder utan att de ska vara i skolan för att utveckla viljan 

att lära sig nya saker. För att tillägna sig ny kunskap måste de tillgodogöra sig tekniker som gör det 

möjligt för dem att närma sig det okända. ”Demokratin kräver medborgare som kan göra sin egna 

personliga och sociala val. De bör följaktligen vara känslomässigt och intellektuellt medvetna om 

de valmöjligheter som står dem till buds.” (Rosenblatt 2002, s 154) Detsamma borde gälla att kunna 

tolka texter individuellt, att de har egna åsikter och att de kan förmedla dessa åsikter till andra och 

ta lärdom av varandra. Litteraturen tar upp alla sorters ämnen som berör människor, vilket problem 

vi än står inför i livet finns det litteratur som behandlar ämnet. Läser vi en bok där vi själva inte 

berörs av temat kanske vi tar till oss det på ett annat sätt än vad någon som upplevt det själv skulle 

göra men vi skapar oss ändå en förståelse, utifrån vår tolkning av problemet, för andra människors 

tankar och känslor (Rosenblatt 2002). 

 

Litteraturen behandlar olika beteenden vilket bidrar till att läsaren kan beakta sin egen personlighet 

och sina egna problem på ett opartiskt sätt och därmed också eventuellt hantera dessa bättre. När 

eleven skapat sig en uppfattning om litteraturen, gjort sin egen tolkning, försöker läraren skapa 

vägar för eleven att kunna se alternativa tolkningar och reaktioner. Detta arbetssätt kan medföra  att 

eleven skapar sig ett intresse för att ytterligare fördjupa sig i litteraturen och eleven får därmed en 

förståelse för de begrepp denne missat. ”I stället för att så snabbt som möjligt driva in tonåringen i 

opersonliga och så kallade objektiva formuleringar förvandlar den framgångsrike litteraturläraren 

lektionssalen till en plats för kritiskt utbyte av personliga reflektioner. Insikten om att andra haft 

andra upplevelser av texten kommer att föra läsaren tillbaka till texten för en närmare granskning av 

den.” (Rosenblatt s 219) Min egen uppfattning är att recensionen driver in eleven i dessa 

opersonliga och objektiva formuleringar som inte bidrar till att eleven utvecklas. Judith A. Langer 

vill försöka se "klassrummet som en miljö, där litteraturförståelse kan byggas inom en social ram. 

Utgångspunkten är att betrakta eleven som en självständig tänkare, som dock är präglad av sin 

grupptillhörighet och sin egen historia [...] i samband med litteraturläsning kan läraren hjälpa 

eleverna att bli medvetna om och använda sina olika 'jag' för att se samband, förklara relationer, 

undersöka konflikter och söka förståelse med hjälp av den litteratur de läser." (Wolf s 120) Langer 

menar även att elever kommer att tolka samma text på olika sätt och genom att inte se dem som 

självständiga tänkare och på så sätt ta detta arbetssätt ifrån dem är detsamma som att osynliggöra 

dem. 

 

Att tolka texter utifrån symboler och allegorier är, menar jag, att öppna för en djupare betydelse -  

en annan betydelse – där eleverna får en större förståelse om texten, sig själva och andra. Det är att 

öppna nya text- och livsvärldar, vilket ger eleverna en djupare textförståelse och litterär kompetens.  
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