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Sammanfattning   

Lärare har svårt att välja och motivera sina val av litteratur i svenskundervisningen. Frågan är om de 

ska använda sig av endast kanonlitteratur, eller även populärlitteratur som skräck och fantasy. Syftet 

med denna studie är att skapa kunskap om och diskutera vad forskningen uttrycker om fantasy- och 

skräcklitteratur i gymnasieundervisningen, samt vilka möjligheter och problem sådan litteratur kan 

medföra. Arbetet bygger på dessa frågeställningar: 

 

– Hur ser forskningen på användandet av fantasy och skräck i litteraturundervisningen? 

– Kan lärare öka elevers motivation till att läsa med hjälp av populärlitteratur såsom fantasy och 

skräck, och i så fall hur? 

– Vad kan litteraturundervisning utifrån elevernas läsvärldar få för konsekvenser? 

 

För att besvara frågeställningarna granskades litteratur och forskning från 1980-talet och framåt. 

Resultat visade att skräck och fantasy ofta ingår i kanonlitteratur och därför inte kan uteslutas ur 

klassrummet. Lärares litteratursyn påverkar litteraturvalet i stort och därför bör syftet med läsningen 

vara tydligt. Vidare visar resultatet att det finns flertalet aspekter av fantasy och skräck som kan 

motivera elever i klassrummet. Däribland metoden språngbräda, där populärlitteraturen fungerar som 

en väg till kanonlitteratur. 
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1. Inledning 

Litteraturen har länge spelat en stor roll i svenskämnet, där elever ska lära sig att läsa och 

tolka litteratur ur olika perspektiv. Läsförmågan skulle då kunna ses som självklar och enkel 

att uppnå, men så verkar det inte vara idag. Flera PISA-undersökningar visar att resultaten 

sjunker och att elever i svenska skolan får allt sämre läsförståelse och läsförmåga. Detta har 

lett till att det uppstått en oro för elevers läskunnighet.
1
 De senaste undersökningarna har visat 

en tydlig förbättring i läsförståelsen.
2
 Trots detta finns oron för läskunskaperna kvar och 

därför förs en diskussion om vad eleverna ska läsa för att uppnå målen. Lärare kan fråga sig 

om elevernas läsförståelse och läsförmåga gynnas bäst av kanonlitteratur eller 

populärlitteratur. 

 

Sedan mitten av 1800-talet har litteratur delats in i värderande kategorier av ”hög” och ”låg” 

litteratur.
3
 Företeelsen var dock inte ny då, utan exempelvis redan i det antika Grekland hade 

tragedin en högre ställning än komedin.
4
 Dagens samhälle och de svenska skolornas lärare 

ställer sig inte över debatten, utan ser gärna populärlitteratur som någonting avskilt från den 

så kallade ”skolkanon” eller ”höga” litteraturen.
5
 Eleverna är inte oskrivna blad, utan besitter 

kunskap om skönlitteratur och andra former av fiktion från sin fritid. De har textvanor som 

ger dem förförståelse i mötet med de texter som presenteras i skolan.
6
 Skräck och fantasy har 

länge varit närvarande i barns och ungdomars liv – muntligt, i skrift och idag även i form av 

datorspel, film och tv-serier.
7
 Dessa genrer kan ha en speciell lockelse för tonåringar, vilken 

kan vara svår för språklärare att ta till sig.
8
 Denna uppsats fokuserar därför på dessa två 

ambivalenta genrer: fantasy och skräck, eftersom de sällan får ta plats i skolan, likt andra 

populärlitterära genrer, trots sin popularitet. 

                                                
1
 Öhman, Anders (2015a), ”Vad händer i läsningen? Litteraturundervisningen och de nya medierna.” I: Jönsson, 

Maria & Öhman, Anders (red.) (2015), Litteratur och läsning. Litteraturdidaktikens nya möjligheter. Lund: 

Studentlitteratur AB, 67. 
2
 Skolverket (2016), ”Svenska elever bättre i PISA.” [hämtad: 2018-06-08] https://www.skolverket.se/om-

skolverket/press/pressmeddelanden/2016/svenska-elever-battre-i-pisa-1.255881 
3
 Öhman, Anders (2002), Populärlitteratur – De populära genrernas estetik och historia. Lund: Studentlitteratur 

AB, 7. 
4
 Thornborg, Emma (2013), ”Populärlitteratur i klassrummet.” I: Nilson, Maria & Ehriander, Helene (red.) 

(2013), Chick lit – brokiga läsningar och didaktiska utmaningar. Stockholm: Liber, 133. 
5
 Boëthius, Ulf (2015), ”Populärlitteraturen – finns den?” I: Hedman, Dag & Määttä, Jerry (red.) (2015), Brott, 

kärlek, främmande världar – texter om populärlitteratur. Lund: Studentlitteratur AB, 19. 
6
 Svensson, Anette & Lundström, Stefan (2017), ”Ungdomars fiktionsvanor.”, Forskning om undervisning och 

lärande, 2017:2. Vol 5, 31. 
7
 Townshend, Dale (2009), ”The Haunted Nursery: 1764-1830”? I: Jackson, Anna, McGillis, Roderick & Coats, 

Karen (red.) (2009), The Gothic in Children’s Literature – Haunting the Boarders. Abingdon: Routledge, 17. 
8
 Miller Power, Brenda (1997),”Reading Stephen King – An Ethnography of an Event.” I: Miller Power, Brenda, 

Wilhelm, Jeffrey D. & Chandler, Kelly (red.) (1997), Reading Stephen King – Issues of Censorship, Student 

Choice and Popular Literature. Illinois: National Council of Teachers of English, 15. 
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Barns och ungdomars välmående i relation till skräck och fantasy har sedan tidigt 1980-tal 

varit en omdebatterad fråga. Det mest iögonfallande svenska exemplet på denna debatt är 

Studio S i SVT som 2 december 1980 diskuterade hur videovåldet och i detta fall framförallt 

skräckfilmer var rent skadliga för barn och ungdomar.
9
 Skräck- och fantasylitteratur har 

aldrig haft en hög ställning i skolvärlden. Skräckförfattaren Stephen King skriver själv att 

engelsklärare många gånger tappar livsglädjen när de tänker på att de måste läsa igenom och 

betygsätta bokrecensioner på Kings senaste verk. 

 

I'm sure there are many English teachers in this great land of ours who feel they will kill 

themselves if they have to read yet another book report on Firestarter or Christine. Still, they tell 

themselves and they often tell me, as well ”at least they're reading.”10
 

 

King menar att lärarna genomlider recensionerna eftersom eleverna åtminstone läser något. 

Med de rekordlåga PISA-resultaten för några år sedan blev svensklärarnas mål ibland bara att 

deras elever ska läsa någonting – vad som helst.
11

 Bara eleverna lägger undan mobilen och 

studerar det tryckta ordet.  

 

Om många elever finner ett stort nöje i att läsa skräck och fantasy på sin fritid, vad kan då gå 

fel om lärare släpper in monster i klassrummet? Vi vill med denna uppsats undersöka och lära 

oss mer om vad forskningen skriver om hur och varför populärlitteratur såsom skräck och 

fantasy används i svenskundervisningen. Skräck och fantasy är en del av flera elevers 

fritidsläsning, men kanske inte genrer som förknippas direkt med skolans litteraturläsning.
12

 

Vi vill utifrån forskning ta reda på om fantasy och skräck hör hemma i skolans värld, vilka 

för- och nackdelar det finns med att använda den typen av litteratur i undervisning, samt om 

svensklärare kan motivera elever till att läsa mer genom att närma sig deras egen läsvärld 

istället för att enbart hålla sig till kanon. 

  

                                                
9
 Svensk Mediedatabas, SVT, TV1 1980-12-02. [hämtad: 2018-04-27] https://smdb.kb.se/catalog/id/001693017 

10
 King, Stephen, (1997), ”I Want To Be Typhoid Stevie.” I: Miller Power et al. (red.) (1997), 26. 

11
 Årheim, Annette (2010), ”Litteratur som spegel eller fönster?” I: Martinsson, Bengt-Göran & Parmenius 

Swärd, Suzanne (red.) (2011), Ämnesdidaktik – dåtid, nutid och framtid. Linköping: Linköpings universitet, 158. 
12

 Boëthius (2015), 19. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna konsumtionsuppsats är att skapa kunskap om och diskutera vad forskningen 

uttrycker om fantasy- och skräcklitteratur i litteraturundervisningen på gymnasiet, samt vilka 

möjligheter och problem sådan litteratur kan medföra. Inom ramen för detta syfte är det även 

angeläget att undersöka om fantasy och skräck, enligt forskningen, kan bidra till ökad 

läsmotivation för eleverna. 

 

Våra frågeställningar är följande:  

1. Hur ser forskningen på användandet av fantasy och skräck i litteraturundervisningen? 

2. Kan lärare enligt forskningen öka elevers motivation till att läsa med hjälp av 

populärlitteratur såsom fantasy och skräck, och i så fall hur? 

3. Vad kan litteraturundervisning utifrån elevernas läsvärldar enligt forskningen få för 

konsekvenser?  
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2. Tillvägagångssätt 

Detta arbete är en forskningskonsumtion i form av en forskningsöversikt över området 

fantasy- och skräcklitteratur i skolvärlden. Det innebär en sammanställning av litteratur för att 

kritiskt granska och analysera det valda problemområdet.
13

 Ett gemensamt intresse för 

populärlitteratur ledde till ämnesvalet, men vi funderade över frågeställningar och insåg att 

ämnet behövde avgränsas. Ömsesidig fascination för just skräck och fantasy låg senare till 

grund för beslutet av syfte och frågeställningar. Arbetet började med att vi läste in oss på 

litteraturen och på så sätt satte oss in i ämnet. För att kunna besvara frågeställningarna lästes 

ett urval av den nationella och internationella litteratur som behandlar skräck- och 

fantasylitteratur i skolan och som genrer. Framför allt svensk och amerikansk forskning har 

legat till grund för uppsatsen. Texterna var både översiktsartiklar och texter skrivna av 

experter inom området. Dessutom läste vi in oss på kanon och skönlitterär läsning i skolan för 

att kunna sätta detta i perspektiv. I uppsatsen ligger huvudfokus på genrerna skräck och 

fantasy, men problematiken angående kanon och populärlitteratur behandlas som en helhet. 

Vi insåg att området populärlitteratur, vilket inkluderar flera genrer, behövde bearbetas för att 

kunna dra några slutsatser om våra genrer. Litteraturen behandlades genom att en del verk 

lästes i sin helhet och i andra lästes endast de kapitel som berör frågeställningarna. Eftersom 

flertalet verk berör flera genrer lästes endast kapitel om fantasy och skräck. För att lätt få en 

översikt över det lästa skrevs läsloggar. På så sätt bortsorterades den information som inte var 

relevant för syftet och frågeställningarna. Därefter utfördes en innehållsanalys, vilket innebär 

att systematiskt klassificera data för att kunna analysera, märka samband och jämföra 

material.
14

 

 

2.1 Urval 

I uppsatsen ville vi fokusera på gymnasieskolan men också beröra högstadiet, då 

litteraturläsning i skolan är en process som sträcker sig över hela skoltiden. Som ämneslärare 

uteslöt vi dock litteratur som enbart fokuserade på yngre barn och lägre skolstadier. För att 

göra arbetet så relevant som möjligt, valde vi dessutom att utesluta texter skrivna före 1980. 

Relevanta texter för denna studie behandlade dels begreppen fantasy och skräck, dels arbetet 

med dessa genrer i skolan. Urvalsprocessen har varit strategisk i valet av litteratur, vilket 

                                                
13

 Eriksson Barajas, Katarina, Forsberg, Christina & Wengström, Yvonne (2013), Systematiska litteraturstudier i 

utbildningsvetenskap – vägledning vid examensarbeten och vetenskapliga artiklar. Stockholm: Natur & Kultur, 

31. 
14

 op.cit., 147. 
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förde oss vidare i forskningsfältet, där varje referenslista bidrog till fler källor med 

litteraturdidaktiska, pedagogiska och litteraturvetenskapliga perspektiv. Detta urval skedde 

genom sökning av artiklar och böcker på DIVA och Unisearch med bestämda sökord, samt på 

flera bibliotek. Även sådan litteratur som handlar om andra populärkulturella uttryck lästes 

eftersom behandling av dessa ofta hänger samman. Större delen av den forskning vi läste 

handlar om den svenska skolan, men vi valde även att använda oss av ett antal utländska 

artiklar som handlar om modersmålsundervisning, framför allt amerikansk forskning om 

engelskundervisning. Genom att arbeta på detta sätt menar vi att den forskning som 

presenteras är representativ, även om den inte gör anspråk på att spegla hela forskningsfältet. 

  

De sökord som användes var dessa:  

“popular fiction in school”, “skönlitteratur & skola”, ”literature, education, school, & fantasy, 

horror, gothic”, ”skräck”, ”fantasy”, ”skolkanon”, ”populärfiktion” och ”populärkultur”. 
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3. Begreppsdefinition 

I detta kapitel ämnar vi presentera vad vi menar med populärlitteratur, skräck och fantasy. 

Dessutom presenteras begreppen läsvärld och kanon som är väsentliga för vårt arbete. För att 

göra texten begriplig ges även översikt över styrdokumentens skrivningar om läsning av 

skönlitteratur. Till sist förklaras kortfattat ytterligare tre begrepp: fantastik, Zone of Proximal 

Development och Young Adult. 

 

3.1 Populärlitteratur 

Populärlitteraturen härstammar från begreppet populärkultur. Detta är ett begrepp som många 

känner igen och tror sig kunna definiera. Det brukar även talas om en motsättning mellan 

populärkultur och så kallad finkultur. Magnus Persson beskriver begreppet ”populär” som 

värdeladdat, därför att det kan associeras till både positiva och negativa egenskaper beroende 

på kontexten. En del anser att populärlitteratur är litteratur som är omtyckt av många, medan 

andra påstår att det är massproducerad skräplitteratur. Persson skriver att ordet ”masskultur” 

fortfarande används för att beskriva fenomenet och att det går att se ordet på olika sätt, 

antingen som en kultur där alla är stöpta i samma form, eller som en ”demokratiserad kultur” 

där många spridda genrer och författare kan samsas om läsarna – inte bara författareliten. 

Vidare hävdar Persson att även om begrepp som masskultur och populärkultur fortfarande är 

problematiska, är de alternativa termerna långt mer värderande, som till 

exempel ”skräplitteratur”. Begreppen har inte bara en mening utan kan tolkas på olika sätt.
15

 

Simon Lindgren skriver att begreppet populärkultur i sin ordboksdefinition inte behöver vara 

problematiskt om den bara betecknar sådan kultur som människor i huvudsak konsumerar.
16

 

Han menar dock att även om begreppet är svårt att definiera är det ofrånkomligt.
17

  

 

Vi har valt att använda oss av denna ambivalenta term “populärlitteratur”, eftersom vi finner 

att det är det vanligaste begreppet i forskningen. Vi lägger dock ingen direkt värdering i 

begreppet, utan värdet skiftar beroende på vad de olika författarna tillskriver det. Brodow & 

Rininsland skriver dessutom att det är omöjligt att dra några absoluta gränser mellan 

populärlitteratur och så kallad kanonlitteratur utifrån genre eller motiv. Svårigheten ligger i 

                                                
15

 Persson, Magnus (2000), ”Populärkultur i skolan: Traditioner och perspektiv.” I: Persson, Magnus (2000), 

Populärkulturen och skolan. Lund: Studentlitteratur AB, 22 – 23. 
16

 Lindgren, Simon (2009), Populärkultur – teorier, metoder och analyser. Malmö: Liber AB, 17. 
17

 op.cit., 26. 
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att litteratur sällan håller sig inom en genre och att flera genrer kan innehålla samma motiv. 

Separationen beror på läsarnas och kritikernas bedömning.
18

 

 

3.2 Skräck 

Skräcklitteratur är en form av populärlitteratur som antingen har för avsikt att skrämma 

läsaren eller innehåller skräckinjagande övernaturliga inslag. Skräck är inte en genre skapad i 

ett vakuum, utan grenar ständigt ut i andra genrer. Det finns en uppsjö av subgenrer såsom till 

exempel: horror, terror och gotik. Ibland överlappar även genrerna skräck och fantasy så att 

skräcken blir en subgenre till fantasy och vice versa. Mattias Fyhr definierar begreppet på 

följande vis: ”Skräck i konst är någonting som skildras som skrämmande, genom en 

kombination av det onaturliga och brott mot den rådande mänskliga ordningen.”
19

 Han 

förklarar att skräck skilde sig från annan litteratur på 1800-talet eftersom den inte handlade 

om teologisk tro, utan snarare om människan och dess begränsningar.
20

 Det är dessutom en av 

de tydliga skillnaderna mellan skräck och fantasy – skräck behöver inte vara fantastisk utan 

kan även handla om mänskligt beteende som ställs på sin spets.
21

 Skräcklitteraturen är 

ständigt levande och växer ihop och isär med andra genrer. Anders Öhman menar att det är 

svårare att sätta upp genregränser för fantastik såsom skräck och fantasy än för annan 

genrelitteratur. Fantastikens gränser flyter ofta in i varandra och det är svårt att avgöra vad 

som är vad.
22

 Fyhr gör ett försök och skiljer på terror, horror, skräckromantik, det sublima, 

gotik och skräck.
23

 Vi har dock i denna uppsats valt att kalla alla dessa olika genrer för skräck 

som en paraplyterm. Att dela på termerna är komplicerat eftersom de är djupt förgrenade i 

varandra. Bloom påstår att skräck kan ses som en marginaliserad litterär genre, men att 

genren har höga försäljningssiffror. I USA är Stephen King inte bara en av de större 

författarna, utan bland de som säljer bäst.
24

 Skräck är således att förstå som ett vitt begrepp 

som täcker in såväl seriemördare som romantiska vampyrer – kärnan i genren är att 

människans inre ställs på sin spets i mötet med någonting otäckt, ofta fantastiskt. 

                                                
18

 Brodow, Bengt & Rininsland, Kristina (2005), Att arbeta med skönlitteratur i skolan: praktik och teori. Lund: 

Studentlitteratur AB, 141 – 142. 
19

 Fyhr, Mattias (2017), Svensk skräcklitteratur 1 – Bårtäcken över jordens likrum - Från medeltid till 1850-tal. 

Lund: Ellerströms förlag, 19. 
20

 Fyhr, Mattias (2003), De mörka labyrinterna: gotiken i litteratur, film, musik och rollspel. Lund: Ellerströms 

förlag, 43. 
21

 Fyhr (2017), 29. 
22

 Öhman (2002), 77. 
23

 Fyhr (2003), 20; op.cit., 32. 
24

 Bloom, Clive (2007), Gothic horror: A Guide for Students and Readers. Basingstoke: Palgrave, 8. 
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Skräcklitteraturens motiv kan bestå av allt från mordiska monster till relationer mellan 

vampyrer och människor, och skräcken åsyftar helt enkelt att skrämma läsaren. 

 

3.3 Fantasy 

Monster är även ett återkommande inslag i fantasylitteraturen. Fantasylitteratur är berättelser 

som innehåller medvetna brott mot våra naturlagar och det som uppfattas som realistiskt och 

trovärdigt. Berättelsen kan utspela sig i vår värld, men det är vanligare att den äger rum i en 

sekundär värld. Den sekundära världen kan vara en helt påhittad värld, en annan dimension 

eller en påhittad del av vår värld. I dessa världar kan allt som är orimligt i vår värld finnas, till 

exempel magi, talande djur och andra världars existenser.
25

 Steven Ekholm menar att 

fantasyns historia är längre än vad många tänker sig, eftersom den är sprungen ur sagorna.
26

 

Dagens fantasy är starkt påverkad av J.R.R. Tolkiens Sagan om ringen, som är en slags 

grundsten som dagens fantasyförfattare vilar sina verk på.
27

 Genren har idag flera subgenrer 

vilket ofta gör det svårt att placera in en text i endast en av dessa. Dock finns det 

övergripande teman som är vanligt återkommande i fantasy och med vilka det går att skilja 

fantasy från annan litteratur. Ekholm beskriver kampen mellan det onda och goda som det 

största och vanligaste temat.
28

 

 

Ekholm skriver att det som skiljer fantasy från skräck är att de orimliga företeelserna i den 

sekundära världen är logiska. Det övernaturliga som sker i skräckberättelser är något 

onormalt och därför skrämmande. Många skräckberättelser börjar med att läsaren möter 

en ”normal” familj med ett vanligt liv, för att läsaren ska kunna identifiera sig med dem. Dock 

är syftet även att skapa en så stor och skrämmande effekt som möjligt när det övernaturliga 

kommer in i bilden. Vanligtvis är det övernaturliga ofattbart och onaturligt, men i fantasy är 

det övernaturliga logiskt.
29

 

 

3.4 Läsvärld 

I denna uppsats introduceras begreppet ”läsvärld”. Alla människor, åtminstone de som läser 

skönlitteratur emellanåt, kan ses som delaktiga i en läsvärld som är beroende av vad de läst 

                                                
25

 Ekholm, Steven (2000), En guide till fantasy. Stockholm: Natur & Kultur, 69. 
26

 op.cit., 30. 
27

 Johansson, Annika (2000), Världar av ljus, världar av mörker – Fantasy & Skräcklitteratur. Lund: 

Bibliotekstjänst, 124; Ekholm (2000), 47. 
28

 Ekholm (2000), 11. 
29

 op.cit., 69. 
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tidigare. Begreppet läsvärld överlappar till viss del McCormicks repertoarbegrepp, som 

Christina Olin-Scheller översätter som ”litterära repertoarer” i sin avhandling Mellan Dante 

och Big Brother.
30

 Någon närmare teoretisk förankring av begreppet utöver detta görs inte i 

uppsatsen. Däremot är begreppet praktiskt för oss då vi talar om elevers litterära erfarenheter 

och upplevelser. 

 

3.5 Kanon  

Nationalencyklopedin beskriver kanon som en samling texter eller dokument som anses 

normerande och åsyftar litterära verk som under en viss period läses i skolor och hålls 

aktuella genom nyutgåvor. Vilka verk som tillhör kanon är till stor del beroende av den tidens 

värderingar och syn på litteraturen.
31

 Leif Eriksson & Christer Lundfall menar att när man 

talar om en litteraturhistorisk kanon, talar man om verk som alla ”bildningssökande” 

människor bör läsa. Det finns flertalet listor som deklarerar vilka böcker befolkningen bör ta 

del av som en allmänbildning, ett exempel är Harald Blooms uppräkning av 1400 boktitlar 

och 400 författare som han på 90-talet ansåg var det västerländska kanon. Eriksson & 

Lundfall förklarar att det är svårt att sammanställa en kanon eftersom den är i ständig 

förändring. Äldre verk trängs med yngre.
32

 Dessutom krävs idag en större mångfald i kanon 

än vad som var accepterat förr. Eriksson & Lundfall beskriver dock det finns inte en kanon 

som med allas koncensus. Många har egna listor över viktiga böcker som de hävdar är en 

heltäckande förteckning av viktig litteratur.
33

 I den svenska skolan finns ingen officiell kanon, 

men ett antal böcker har florerat i många år – det är de böcker som fungerar som en inofficiell 

skolkanon.  När vi hädanefter refererar till skolkanon menar vi de böcker som är vanliga i 

skolan och som funnits där länge. Författare som Selma Lagerlöf, August Strindberg och även 

nyare som Jan Guillou och Jonas Gardell läses flitigt i de svenska skolorna och kan därför ses 

som en del av skolans inofficiella kanon. 

 

                                                
30

 McCormick, Kathleen (1994), The Culture of Reading and the Teaching of English. Manchester/New York: 

Manchester University Press, 71; Olin-Scheller, Christina (2006), Mellan Dante och Big Brother – en studie om 

gymnasieelevers textvärldar. Karlstad: Karlstad universitet. 
31

 Nationalencyklopedin (2018). [hämtad:2018-06-08] https://www-ne-

se.e.bibl.liu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/kanon-(litteraturvetenskap)  
32

 Eriksson, Leif & Lundfall, Christer (2002), Litteratur och litteraturvetenskap. Malmö: Liber, 132. 
33

 op.cit., 132 – 133. 
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3.6 Kursplanerna 

I Gy11 står det att eleven med hjälp av skönlitteratur av olika slag ska lära känna sin omvärld, 

sina medmänniskor och sig själv.
34

 Eleverna ska läsa skönlitteratur och texter av ”olika slag” – 

exakt vilka slags texter beskrivs aldrig. Vidare står det att svenskämnets undervisning ska ge 

eleverna förutsättningar att utveckla ”kunskaper om genrer samt berättartekniska och 

stilistiska drag, dels i skönlitteratur från olika tider, dels i film och andra medier”, ”förmåga att 

läsa, arbeta med och reflektera över skönlitteratur från olika tider och kulturer författade av 

såväl kvinnor som män [...]”,”kunskaper om genrer samt berättartekniska och stilistiska drag 

[...]” och ”kunskaper om centrala svenska och internationella skönlitterära verk och 

författarskap [...]”.
35

 Eftersom vi ser litteraturläsning i skolan som en process finner vi det 

också relevant att återkoppla till högstadiets läroplan såväl som gymnasiets. I svenskämnets 

syfte i Lgr11 står det: ”I undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om 

skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen.”
36

 I det centrala innehållet för 

årskurs 7–9 skriver Skolverket att eleverna ska läsa ”skönlitteratur för ungdomar och vuxna 

från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser 

människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.” De ska 

även ta del av och lära sig om ”några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och 

innehållsligt skiljer sig ifrån varandra”, samt ”några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och 

vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de 

historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.” 
37

 Vad läroplanerna säger 

är relevant, då undervisningen måste förhålla sig till det. Dock nämns inga specifika verk som 

ska läsas och därför är det upp till lärare och deras litteratursyn att tolka in fantasy och skräck 

i läroplanerna. 

 

3.7 Andra begrepp 

Här förklaras tre begrepp för att tydliggöra deras betydelse innan de förkommer i uppsatsen. I 

övrigt kommer nya begrepp förklaras efterhand i den löpande texten.  

 

                                                
34

 Skolverket (2011), Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011. 

[hämtad: 2018-05-10] www.skolverket.se 
35

 op.cit. [hämtad: 2018-05-10] www.skolverket.se 
36

 Skolverket (2011), Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. [hämtad: 2018-05-10] 

www.skolverket.se 
37

 op.cit. [hämtad: 2018-05-10] www.skolverket.se 



14 

 

● Fantastik, eller fantastisk litteratur, är litteratur med övernaturliga inslag som till 

exempel magi. Till fantastiken räknas skräck, fantasy och science fiction.
38

 

● Zone of Proximal Development är en del av den sociokulturella teorin som tillskrivs 

den ryska psykologen Lev Vygotsky. Zonen är en fas där eleven får en uppgift som de 

kan klara av med tillräcklig hjälp och support.
39

 Väldigt förenklat kan det beskriva 

som att elevens lärande skapas i mötet mellan det de kan och det de behöver hjälp 

med. 

● Young Adult är en vanlig amerikansk benämning på fiktion som riktar sig till 

ungdomar i äldre tonåren.
40

 Dessa böcker har ofta en stor läsekrets utöver den 

tilltänkta målgruppen. På svenska finns det motsvarande begreppet Unga vuxna, men 

vi har valt att använda den engelska termen eftersom forskningen gjorde det. 

  

                                                
38

 Öhman (2002), 135 – 137. 
39

 Woolfolk, Anita (2014), Educational Psychology: Active Learning Edition. Essex: Pearson, 67 – 71. 
40

 Oxford English Living Dictionary (2018). [hämtad: 2018-05-17] 

https://en.oxforddictionaries.com/definition/young_adult 
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4. Monster i klassrummet 

Avsnitt 4.1 svarar på frågan om hur forskningen ser på användandet av fantasy och skräck i 

litteraturundervisningen, medan avsnitt 4.2 och 4.3 behandlar om lärare kan öka elevers 

läsmotivation, respektive konsekvenser av litteraturundervisning utifrån elevernas läsvärldar. 

Studiens resultat presenteras här i underrubriker kring teman som framkommit i analysen av 

materialet. Resultatet ämnar svara på studiens syfte, att skapa kunskap om och diskutera vad 

forskning uttrycker om fantasy och skräck i undervisningen, samt huruvida genrerna kan 

bidra till ökad läsmotivation. 

 

4.1 Forskningens syn på fantasy och skräck kontra kanonlitteratur 

Det har länge pågått en debatt om vad elever ska läsa i skolan. Detta avsnitt har för avsikt att 

beskriva hur forskningen anser att lärares litteratursyn påverkar valet av litteratur i 

klassrummet, samt huruvida erkända författare tillhör genrerna fantasy och skräck. Vi vill 

även ta reda på hur forskningen för diskussionen kring vad styrdokumenten säger om fantasy 

och skräck i klassrummet. 

 

4.1.1 Populärlitteratur eller skolkanon 

Skolan har länge delat upp kanon- och populärlitteratur, men före 1970-talet var lärarna enade 

om vilken litteratur eleverna borde ta del av. Det var den kanoniserade litteraturen som stod 

icke-ifrågasatt i klassrummet.
41

 Samhället förändras, men det är inte alltid skolan hänger med 

i utvecklingen och det är svårt för lärare att veta när de ska motstå förändringar och när de ska 

välkomna dem.
42

 Magnus Persson menar att skolan genom tiderna har ansett att 

populärlitteratur som skräck och fantasy inte hör hemma i klassrummet. Eftersom eleverna 

spenderade en stor del av sin fritid med låg kultur, ansågs det förkastligt att utsätta eleverna 

för detsamma i skolan. Skolan hade som uppgift att bekämpa populärlitteraturen, skriver 

Persson.
43

 Öhman är en av de som hävdar att kanon inte alltid har funnits, utan är en 

konstruktion. Tanken på en kanon kommer enligt honom från just uppdelningen mellan hög 

och låg litteratur. Det fanns redan från början en värdering i kanon – inte bara att lyfta upp 

                                                
41

 Öhman, Anders (2015b), Litteraturdidaktik, fiktioner och intriger. Malmö: Gleerups, 16. 
42

 Andersson, Lars Gustaf, Persson, Magnus & Thavenius, Jan (1999), ”Introduktion.” I: Andersson, Lars Gustaf, 

Persson, Magnus & Thavenius, Jan (1999), Skolan och de kulturella förändringarna. Lund: Studentlitteratur 

AB, 12 – 13. 
43

 Persson, Magnus (1999), ”Kulturella värderingar.” I: Andersson et al. (1999), 119. 
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det ”bra”. Öhman skriver att kanon är skapat för att motverka ”den andra” litteraturen.
44

 

Persson påpekar att debatten inte borde handla om att kasta ut populärlitteraturen ur 

klassrummet, utan snarare låta en kanon fungera som en motpol mot samtiden. Den måste då 

vara rörlig och samexistera med populärlitteraturen.
45

 

 

Både Persson och Öhman beskriver uppdelningen mellan hög och låg litteratur som något 

som kan historiseras, medan andra forskare argumenterar för fortsatt relevans av den. En av 

dessa är Louise M. Rosenblatt. Hon var forskare inom litteraturundervisning och förespråkade 

läsning som en transaktion mellan läsaren och texten. Rosenblatt anför att om elever läser 

mycket populärlitteratur kommer det att avtrubba deras förmåga att se och reagera på den så 

kallade goda litteraturens karaktär. Hon påstår att det inte går att se förbi den ”grova, 

förenklade och falska bild av människors beteenden och bevekelsegrunder som förmedlas av 

massmedier och populärlitteratur”.
46

 Rosenblatt påstår att även om skolan inte direkt 

presenterar eleverna för denna form av litteratur, kan skolan ändå inte väga upp för den skada 

som drabbar eleverna när de konsumerar populärkultur på fritiden. Även om eleverna läser 

Shakespeare i klassrummet kommer det inte att råda bot på deras ”avtrubbning”. Rosenblatt 

anser att språklärarens funktion måste omvandlas. Lärare kan inte bara låta eleverna läsa 

kanonlitteratur, utan måste aktivt motarbeta den påverkan eleverna får från 

populärlitteraturen. De måste ständigt kämpa för att elevernas känsla för ”bra, fin litteratur” 

ska bestå.
47

 

 

Historiskt sett har det varit norm att använda kanon i litteraturundervisningen, men ser man 

på dagens forskning visar det sig att en del forskare menar att litteraturundervisningen inte 

bör ta avstamp i det traditionella kanon, medan andra förespråkar ett avståndstagande från 

populärlitteraturen. Vilken syn dagens forskning har på litteraturläsningen kan påverka lärares 

litteratursyn, vilket i sin tur antagligen påverkar forskningen. 

 

                                                
44

 Öhman (2002), 15. 
45

 Persson, Magnus (2012), Den goda boken. Samtida föreställningar om litteratur och läsning. Lund: 

Studentlitteratur AB, 101. 
46

 Rosenblatt, Louise M. (2002), Litteraturläsning som utforskning och upptäcktsresa. Lund: Studentlitteratur 

AB, 83. 
47

 op.cit., 83. 
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4.1.2 Lärares litteratursyn 

Lärares syn på litteratur är väsentlig för vilka böcker som läses i klassrummet, då syftet med 

läsningen påverkar valet av litteratur. En stor del av forskningen menar att skräck- och 

fantasylitteratur kan vara användbar i litteraturundervisningen, om den bearbetas på ett sätt 

som stämmer överens med lärarens litteratursyn. Exempelvis skriver Maria Nilson & Helene 

Ehriander att lärare ständigt brottas med frågan om vad eleverna ska läsa och hur detta val ska 

ske – ska läraren utgå från det eleverna läser på fritiden eller förmedla ett kulturarv? De 

ifrågasätter om det ens är möjligt att utbilda eleverna genom att låta dem läsa en fast kanon 

som ofta ligger långt ifrån deras egen läsvärld. Bara för att litteraturen läraren väljer anses 

tillhöra kanon betyder det inte att eleverna får en komplex läsförståelse; läsutvecklingen 

kommer inte automatiskt för att eleverna läser litteratur som tillhör det så kallade kulturarvet, 

skriver de.
48

 Litterära genrer spelar en viktig roll i litteraturläsningen då styrdokumenten 

säger att elever ska få kunskaper om dem.
49

 Kelly Chandler beskriver att eleverna inte 

behöver byta genre för att utvecklas som läsare. Hon anser att det inte finns något som säger 

att eleverna inte kan utvecklas även om de fortsätter att läsa populärlitteratur som skräck och 

fantasy.
50

 I relation till valet av genrer bör lärare överväga om eleverna läser litteraturen av 

kanonaspekter, bildningsaspekter, upplevelseaspekter eller erfarenhetsaspekter.
51

 Enligt Lars 

Brink upplever eleverna själva lärares litteratursyn som strikt litteraturvetenskaplig och 

litteraturhistorisk.
52

 I motsats till vad elever upplever framhåller Mark A. Fabrizi att lärare 

inte bör se böcker som målet i sig, utan snarare som ett medel för att eleverna ska bli 

skickliga läsare. Han menar att det är viktigare att elever lär sig läsa kritiskt och få en positiv 

inställning till litteratur, än att de lär sig om klassiker.
53

 

 

Historiskt har litteraturen satts upp på en piedestal i skolan och varit ett ämne som värderats 

högt. Magnus Persson skriver att litteraturen länge var det ”bästa som har tänkts och sagts”.
54

 

                                                
48

 Nilson, Maria & Ehriander, Helene (2013), ”Chick lit i klassrummet.” I: Nilson & Ehriander (2013), 129. 
49

 Skolverket (2011), Gy11. [hämtad: 2018-05-10] www.skolverket.se 
50

 Chandler, Kelly (2000),”Rethinking the reading-writing workshop: Tensions and negotiations between a 
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(red.) (2009), Läsa bör man …? – Den skönlitterära texten i skolan och lärarutbildningen. Stockholm: Liber 
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Litteraturens höga ställning var en bidragande faktor till att en skolkanon bildades tidigt, samt 

att författarna som ingick där fick en hög ställning. All undervisning utgick från skolkanon, 

vilken sällan ifrågasattes.
55

 Enligt Annette Årheim, är den litteratursynen förlegad idag och 

skönlitteraturen har inte längre ett inneboende egenvärde. Hon påstår att det är svårt att föra 

en debatt för detta synsätt.
56

 

 

Det är inte bara elever som uppskattar populärlitteratur och fantastik. Enligt en studie utförd 

av Margareta Persson visar att lärarstudenter läser mycket ungdomsböcker, däribland fantasy 

och skräck.
57

 Persson menar att även om den typiska framtida svenskläraren läser klassiker 

och anser dem vara viktiga, är de böcker som gjort störst intryck på lärarstudenterna böcker 

som ligger högt på bästsäljarlistan.
58

 Detta tyder på att populärlitteraturen spelar roll för både 

ungdomar och vuxna, samt att många svensklärare själva konsumerar denna form av 

litteratur. Magnus Persson menar att när användandet av populärlitteratur kontra 

kanonlitteratur diskuteras får man inte glömma bort att kanon inte är enhetlig och bestående 

över tid. Många gånger ser läraren kanon som det enda sättet att leverera bestämda värden 

och bortser då från att de texter som idag anses vara kanon inte alltid har varit det, samt att 

dessa texter ständigt genomgår omtolkningar. Ingenting talar för att kanon alltid framför 

samma värde eller att det ens finns en inneboende värdering i kanon. Persson anser dessutom 

att kanontexter inte alltid uttrycker humanistiska värderingar. Exempelvis, skriver han, finns 

det gott om sexistiska och rasistiska värderingar i äldre verk tillhörande kanon – värderingar 

som svensklärare inte vill föra vidare till sina elever.
59

 Det går inte att ta för givet att 

populärlitteraturen för med sig dåliga värderingar medan kanonlitteraturens värderingar 

enbart är goda. Det finns många värderingar inom litteratur och lärare bör akta sig för att 

skapa dikotomier mellan populär- och kanonlitteratur då det kan få följder för eleverna.  

 

Att lärares litteratursyn och uppdelning mellan bra och dålig litteratur kan påverka eleverna 

negativt är en fråga som lyfts av bland andra Nilson & Ehriander och D'Anieri. Nilson & 

Ehriander menar att elevernas motivation, läslust och relation till läraren kan försämras om 

läraren utesluter elevernas litteraturönskningar.
60

 När lärare exkluderar populärkultur sätter de 

                                                
55
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upp gränser för vad som är acceptabelt, skapar dikotomier och talar om för eleverna att vissa 

texter är värdiga att analyseras medan andra inte är det.
61

 Risken finns då att eleverna 

fortsätter att läsa skräck och fantasy okritiskt, eftersom de sätter dessa verk utanför den 

litteratur som bör analyseras. Läsningen av skräck och fantasy blir då helt oreflekterad och 

endast för nöje. Däremot skriver John D'Anieri att om läraren tillåter eleverna att läsa 

populärlitteratur som ingår i deras egen läsvärld sänder det ut signaler till eleverna att lärarna 

litar på och respekterar dem.
62

 Lärare visar att de ser elevernas behov och intressen, och tar 

hänsyn till dem utan värdering av deras läsupplevelser. I och med att skräck och fantasy fick 

en statushöjning under 2000-talet, inte minst på grund av en kanonisering av skräck- och 

fantasyförfattaren H.P. Lovecraft, finns det ingen anledning till att den inte är värd en djupare 

analys.
63

  

 

Argument som ofta presenteras för att läsa icke-kanoniserad litteratur som skräck och fantasy, 

är att den tar upp samhällsfrågor och andra frågor av diskussionsvärde. Det finns till exempel 

möjlighet att lyfta frågan om huruvida människan har en fri vilja eller är förutbestämd till ett 

visst öde. Detta ämne är något som särskilt anses röra unga människor.
64

 Dock menar 

exempelvis Öhman att om litteraturen endast ses som ett medel för att förstå världen tappar 

den en stor del av sitt egenvärde. Ett problem här är dock att många lärare idag har svårt att få 

eleverna att läsa mer omfattande verk. Då menar Öhman att det är viktigt att lärare kan sätta 

olika litterära genrer bredvid varandra utan att lägga någon värdering i vad eleverna ska tycka 

om dem. Lärarna har inte råd att förkasta litteratur som lockar eleverna till läsning av 

skönlitteratur.
65

 Utifrån forskningen går det att konstatera att lärares litteratursyn är väsentlig 

för om fantasy och skräck kan användas i litteraturundervisningen. Litteratursynen är 

avgörande för av vilka anledningar eleverna bör läsa, vilket i sin tur bör ha en stor påverkan 

på valet av litteratur. 

 

                                                
61

 Lewis, Cynthia (1998), ”Rock ’n’ Roll and Horror Stories: Students, Teachers, and Popular Culture. ” Journal 

of Adolescent & Adult Literacy, 42:2 Oct 1998, 116. 
62

 Chandler, Kelly, D’Anieri, John, King, Matt, Knight, Sierra, Poulin, Jeff, Miller Power, Brenda & Wilhelm, 

Jeffrey D. (1997), ”King and Controversy in Classrooms – A Conversation between Teachers and Students.”v I: 

Miller Power et al. (1997), 36. 
63

 Israelsson, Per (2017), ”Engelforstriologin som textspel och konfigurativ text” I: Warnqvist, Åsa (2017), 

Samtida svensk ungdomslitteratur – Analyser. Lund: Studentlitteratur AB, 109. 
64

 Nikolajeva, Maria (2012), ”The development of children’s fantasy.” I: James, Edward & Mendlesohn, Farah 

(red.) (2012), The Cambridge Companion to Fantasy Literature. Cambridge: Cambridge University Press, 53. 
65

 Öhman (2015b), 94 – 95. 



20 

 

4.1.3 Forskningens syn på styrdokumenten 

Inte bara lärarnas syn på litteratur påverkar valet av litteratur, även styrdokumenten är en 

viktig faktor. Forskningen visar att läsningen av fantasy och skräck kan motiveras utifrån 

styrdokumenten. GY11 ger inte några direkta förslag på vilken litteratur som ska läsas i 

svenskundervisningen. I ämnets syfte står det endast att undervisningen ska innehålla texter 

från olika tider och kulturer, skrivna av män och kvinnor.
66

 Brodow & Rininsland menar att 

eftersom kursplanerna är vaga i sina beskrivningar, kan lärare inte hänvisa till officiella 

argument och Skolverket när de ska motivera litteraturvalen för eleverna. Lärarna måste 

istället lita till sina egna värderingar. Detta ger en stor yrkesfrihet, men vagheten gör även att 

lärare inte har något stöd när de ska välja litteratur.
67

 Styrdokumenten talar inte emot 

konsumtionen av populärlitteratur i skolan. Idag finns det snarare större möjligheter för lärare 

att välja populärlitteratur, vilket Magnus Persson beskriver. Han förklarar att svenskämnet 

genomgått en förändring som utlöstes i och med Lpo94 och Lpf94. Det var då det vidgade 

textbegreppet kom in i styrdokumenten, vilket såg till att litteraturläsningen fick konkurrens 

om sin piedestal.
68

 Persson menar att Skolverket inte presenterar specifika verk som lärarna 

får välja mellan, eftersom det är en omöjlig uppgift. Det finns helt enkelt för mycket litteratur 

som konkurrerar om en plats i klassrummet.
69

 Många lärare har ingen speciell åsikt om vilken 

litteratur som ska läsas, utan lägger helt och hållet litteraturvalet efter vilken läsnivå eleverna 

är på.
70

 De väljer ofta litteratur som vanligtvis läses av elever som är på den nivån.  

 

Lars Brink lyfter upp en annan väg litteraturen kan ta in i klassrummet: ”det tycks alltså som 

om lärarna, när de väljer litteratur i undervisningen, mycket ofta är präglade av det de själva 

upplever och tyckte om som barn. ”
71

 Valet beror enligt Brink på en nedsippring av litteratur 

och en tradition, snarare än Skolverkets anvisningar. Ett val baserat på ”vad man brukar läsa i 

skolan” kan vara svårt att försvara, därför att syftet med läsningen då blir oklart.  

 

Svenskämnets syfte är bland annat att ge eleverna förutsättningar att utveckla ”kunskaper om 

centrala svenska och internationella skönlitterära verk och författarskap samt förmåga att sätta 
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in dessa i ett sammanhang.”
72

 Stefan Lundström påstår i och med denna formulering att en 

uppgift svenskämnet har är att förmedla ett kulturarv, men det framkommer inte vad i arvet 

som ska läsas eller vad syftet är.
73

 Både Ying Toijer-Nilsson och Annika Johansson förklarar 

att J.R.R. Tolkien är en verkligt central engelsk författare och att Sagan om ringen är det 

viktigaste verk som format fantasylitteraturen till vad den är idag, samt att trilogin behandlar 

identitets- och livsfrågor.
74

 Svensklärare kan med stöd i forskningen och styrdokumenten 

argumentera för att läsning av exempelvis Sagan om Ringen ger eleverna kunskap om 

internationella centrala verk, författare av vikt, kulturarv och genrer. 

 

4.1.4 Fantasy och skräck i erkända författares verk 

Skräck och fantasy-aspekter är många gånger inkluderade i den traditionella skollitteraturen. 

Brian Attebery påstår att många läsare skulle ha svårt att uttala orden fantasy och Dante eller 

Shakespeare i samma mening, trots att dessa författares verk innehåller många drag som är 

utmärkande för genren.
75

 Det finns mycket som talar för att fantasy och skräck inte är nya 

genrer i skolan. Flertalet forskare är överens om att litteratur som kan ses tillhöra dessa genrer 

länge har använts i svenskundervisningen. När genrerna diskuteras är det av relevans att 

uppmärksamma att den typen av litteratur redan finns där. Författare som i åratal varit en del 

av litteraturundervisningen kan utan problem placeras in i genrerna skräck och fantasy. 

 

Exempelvis beskriver John-Henri Holmberg och Ying Toijer-Nilsson att Selma Lagerlöf och 

Astrid Lindgren kan ses som svenska fantasyförfattare. I Nils Holgerssons underbara resa 

genom Sverige finns talande djur och magi, i Körkarlen ges ett porträtt av dödens sändebud 

som kommer för att samla in de avlidnas själar. I Bröderna Lejonhjärta och Mio, min Mio 

kopplas den sekundära världen till vår egen värld, medan i Ronja Rövardotter är det en helt 

egen värld med magiska naturväsen och andra slags varelser.
76

 Bröderna Lejonhjärta 

innehåller dessutom en drake, vilket är ett av de mest utmärkande kännetecknen för fantasy.
77
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Fler exempel på inslag av skräck och fantasy hos erkända författare tas upp av Annika 

Johansson i boken Världar av ljus, världar av mörker. Hon skriver att Charles Dickens 

romaner har ett skräckliknande arv i och med exempelvis Oliver Twist som hamnar i ruskiga 

situationer och i händerna på tjuvar innan hans riktiga identitet avslöjas, eller Miss Havisham 

i Lysande utsikter som stänger in sig i sitt stora hus tills hon dör och bröllopsmaten ruttnar i 

årtionden under damm och spindelväv.
78

 Det finns dessutom inslag av fantasy i modernare 

kanonlitteratur för vuxna, såsom till exempel det långlivade trollet i Kerstin Ekmans Rövarna 

i Skuleskogen eller stoffet från folklegender i Moa Martinsons Drottning Grågyllen.
79

 

Skräcken har funnits i Sverige sedan den fornnordiska litteraturen och är därför en viktig 

komponent i många svenska litterära verk.
80

 Mattias Fyhr benämner Erik Johan Stagnelius 

som ”en av de viktigaste svenska skräckförfattarna någonsin” och pekar på döden och 

vålnader i flera av Stagnelius verk, till exempel Talismanen och Agnes.
81

 Fyhr visar även på 

flera likheter mellan Stagnelius verk och Matthew Lewis Munken, vilken skrevs 1796 och 

räknas till en av de hemskaste skräckberättelserna. Det finns huvudpersoner med samma 

namn, likheter i dialoger, och Elvira blir mördad och visar sig som vålnad för sina mördare 

hos båda författarna.
82

 Johansson påstår att det är ett välkänt faktum att författare använder 

sig av fantasy- och skräckinslag, men att ingen vågar säga det av rädsla för att bli hånad av 

litteraturkritiker.
83

 

 

Utifrån den forskning som presenterats i detta stycke går det att konstatera att en stor del av 

den litteratur som anses tillhöra kanon innehåller aspekter av skräck och fantasy. Skräck och 

fantasy bygger många gånger på kanoniserad litteratur och jobbar intertextuellt.
84

 Ett exempel 

är Mary Shelleys Frankenstein, vilken bygger på Faust-temat att sälja sin själ, vilket i sin tur 

bygger på Gamla testamentets första mosebok.
85

. Rickard Berghorn beskriver att den form av 

berättelse som J.R.R. Tolkien skriver i Sagan om Ringen-triologin och C.S. Lewis i serien om 

Narnia inte ligger långt ifrån Homeros Odyseén, Cervantes Don Quijote eller 
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Gilgamesheposet. Han anser att den egentligen bara är riddarsagor i ny tappning.
86

 Även 

Shakespeare, som nu är den mest lästa författaren i amerikanska skolor och själva 

definitionen av skolkanon, var ifrågasatt och ansedd som en skandal under sin tid.
87

 

Ungdomar efterfrågar idag böcker innehållande spänning, fantasi, tydliga känslor och humor, 

och detta är faktorer som inte bara populärlitteraturen erbjuder, utan även böcker inom 

kanon.
88

 Utifrån forskningen går det att dra slutsatsen att skräck och fantasy har en naturlig 

plats i klassrummet, då genrerna flertalet gånger ingår i kanonlitteraturen. Det kan finnas 

didaktisk potential i att påvisa likheter mellan kanonlitteratur och populärlitteratur för 

eleverna. Då fantasy och skräck inte är nya inslag i litteraturundervisningen kan det vara av 

fördel att uppmärksamma eleverna på dessa inslag i äldre litteratur. 

 

4.2 Fantasy, skräck och läsmotivation 

Detta avsnitt presenterar forskning som behandlar frågan om fantasy och skräcklitteratur kan 

bidra till ökad läsmotivation i klassrummet. Om så är fallet vill vi också undersöka varför 

fantasy och skräck motiverar eleverna.
89

 Lärare upplever ofta att elever tycker att det är 

tråkigt att läsa och vet inte hur de ska få eleverna motiverade. Att eleverna inte läser den 

tilldelade litteraturen är ett stort problem. Det kan vara svårt att avgöra om det handlar om att 

eleverna inte vill läsa eller om de inte vill läsa den litteratur de tvingas till i skolan.
90

 

 

4.2.1 Den tråkiga och svåra litteraturen 

Problematik som lyfts fram av forskningen är att när eleverna läser litteratur i skolan, är de 

svåra att få motiverade och engagerade i läsningen. Eleverna är vana vid internet och tv där 

det går snabbare att klicka sig fram till poängen. Brodow & Rininsland hävdar att läsandet av 

en roman kan vara en lång och krävande procedur som måste få ta sin tid. De skriver att om 

syftet med läsningen i skolan är att ge eleverna ett intresse för läsning får inte den litteratur de 

möter vara för svår. Om eleverna får läsa svåra kontextlösa antologier som går för långt från 

deras egen läsvärld kan det leda till att eleverna ger upp läsningen.
91

 Dock kan det möjligen 

vara motiverande för elever att läsa utmanande och krävande litteratur. Det finns flera vägar 
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att öka motivationen. En väg går genom att låta elever välja böcker som ligger nära deras 

läsvärld eller intressen kan de motiveras. Författarna pekar på en elev som aldrig läste, men 

som intresserade sig stort för katter och glatt läste T.S Eliots De knepiga katternas bok.
92

 

Olin-Scheller beskriver hur en elev berättar att han blir motiverad av skolarbetet om det 

handlar om någonting som han är intresserad av. De diskuterar film i klassrummet och han 

berättar att detta ämne även behandlas på raster och är ”vårt intresse.”
93

 Om lärare överför 

film- och tv-intressen till litteraturläsningen kan elevers intressen tas till vara för att öka 

läsmotivation. Om eleven exempelvis tycker om vampyrfilmer, finns det flera böcker att välja 

mellan inom skräckgenren. På samma vis kan en elev som är intresserad av myter och 

folksagor bli intresserad av att läsa fantasy. 

 

4.2.2 Varför lockar fantasy och skräck unga läsare? 

Forskning pekar på flera faktorer som kan spela in för varför elever uppskattar att läsa 

fantasy. John-Henri Holmberg menar att huvuddraget i en fantasyberättelse är att berättelsen 

utspelar sig i en annan värld än vår, en sekundär värld. Det finns ting människor inte är 

ämnade att förstå och i fantasyvärlden lever vi i ett ofattbart och mystiskt universum. Han 

anser att fantasylitteraturen visar en romantiserad förindustriell världsbild: den skapas av 

mysterier, övernaturliga skeenden, oförklarliga krafter och händelser.
94

 Fantasylitteraturen är 

inte en ren känslomässig verklighetsflykt, men den erbjuder en stunds frihet från den moderna 

verklighetens krav på förnuft, konsekvensmedvetenhet och realism. Holmberg påstår att den 

erbjuder frihet från den komplexitet som präglar verkligheten, vilket sannolikt är en stor 

anledning till att ungdomar uppskattar den.
95

 Ytterligare en faktor som Holmberg tar fasta på 

är att i fantasy ligger världens öde ofta i händerna på små, hjälplösa, föraktade eller utstötta 

individer men som ofta, utan att själva veta om det, bär på en hemlighet. Exempel på sådana 

hemligheter är magiska krafter, som exempelvis J.K. Rowlings Harry Potter besitter, 

egenskaper som andra saknar likt Tolkiens hobbit Frodo, alternativt huvudpersoner som visar 

sig vara bortrövade tronarvingar som Lindgrens Mio. Detta motiv talar till hjälplösheten inom 

oss, och framför allt tilltalar det ungdomar som inte alltid anser att de hörs i vardagen.
96

 

Fantasylitteraturen förmår både göra det vardagliga främmande och belyst ur nya vinklar, och 
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det främmande närmare och mer förståeligt.
97

 Det med fantasylitteraturen som tilltalar 

ungdomar är, enligt Holmberg, att den ger en stunds avbrott från verkligheten samt att de kan 

identifiera sig med de ofta unga huvudpersonerna som står inför stora beslut eller äventyr. 

Ungdomar lockas också av fantasyns sätt att göra det vardagliga spännande. 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att även om fantasy inte tilltalar alla elever finns det 

flertalet aspekter av genren som kan locka unga läsare. 

 

Skräck lockar unga läsare av samma anledningar som fantasy då genren gör vardagen 

spännande. Även om en skräckberättelse skulle sluta olyckligt har den alltid ett på förhand 

givet slut för publiken. Den som sett en skräckfilm återvänder till sin trygga vardag när filmen 

är slut och den som läser en skräckroman kan avbryta sin läsning och komma ut från 

skräckvärlden. Yvonne Leffler menar att en del av skräckens underhållningsvärde ligger i 

formen, eftersom genren är så pass formbunden och välkänd. Skräckberättelsens 

fundamentala drag är att den för in publiken i en äventyrsvärld samtidigt som den följer en 

välkänd och trygg handling med tydlig uppdelning mellan hjälte och fiende.
98

 Det 

utmärkande draget i skräckberättelsens framställningsteknik är att den eftersträvar att få 

publiken att föreställa sig karaktärernas känsloupplevelser i mötet med skräckmomentet, men 

under kontrollerade former. Publiken uppmanas till engagemang, men inlevelsen regleras så 

att det skapas både närhet och distans till historien och karaktärerna. Mötet med skräcken kan 

därför enligt Leffler beskrivas som en roande kombination av närhet och avstånd, ett 

emotionellt äventyr under fysiskt säkra förhållanden.
99

 I skräckberättelser skiftar perspektivet 

ofta mellan onda och goda karaktärer, därför blir genren ett slags rollspel där läsaren kan testa 

olika roller utifrån fiktionen. Läsaren kan testa på att vara gärningsman eller monster, 

eftersom framställningen sedan alltid uppmanar läsaren att ta avstånd från det onda och 

identifiera sig med hjälten.
100

 Tack vare detta kan skräckberättelser följaktligen fungera som 

en prövning som ger den unga läsaren hopp om att kunna hantera sitt eget liv och sitt 

vuxenblivande. Efter läsningen har läsaren både klarat av att läsa en skräckinjagande roman 

och undkommit monstret genom att identifiera sig med huvudpersonen i skräckhistorien.
101

 

Det med skräcklitteraturen som lockar ungdomar, enligt Leffler, är att de kan bli skrämda 
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samtidigt som de vet att de inte utsätts för någon fara. De kan också testa olika perspektiv och 

utmana sina gränser. 

 

Skräck och fantasy är ett centralt inslag i Young Adult-böcker som handlar om unga vuxnas 

problem i världen. Speciellt i den dystopiska litteraturen framstår ofta de unga som hjältarna i 

en värld full av antagonistiska vuxna. Denna typ av litteratur tar upp problem i världen och 

politiska frågor som säkert många unga oroar sig för, som till exempel global uppvärmning. 

Ann Boglind & Anna Nordenstam menar att dystopier inte endast handlar om olycka, utan det 

finns ofta starka revolter, utförda av unga, som har en speciell lockelse för ungdomar.
102

 

Mycket fantasy och skräck handlar om vuxenblivande och personlig utveckling, då 

huvudkaraktärerna ofta inte är ”färdiga” i början.
103

 Skräcklitteraturen uttrycker hur nuet 

känns, medan fantasy talar till vår längtan bort från samma nu.
104

 Skräck kan ses som ett bad 

där läsaren doppas i sina rädslor, men läsaren kan gå upp och sluta vara rädd.
105

 Tar lärare i 

undervisningen upp böcker med de motiv som nämnts i detta och föregående avsnitt pekar 

forskningen på att eleverna kan bli mer motiverade till att läsa. 

 

4.2.3 Skräck och fantasy som språngbräda 

Det finns tendenser att se populärlitteratur som ett hjälpmedel till den ”fina litteraturen.” Inom 

forskningen kan denna effekt liknas vid en språngbräda som ger läsningen ett lyft. Med 

språngbräda menas att läraren skapar läsglädje genom att låta eleverna läsa populärlitteratur 

innan de går vidare till svårare klassiker.
106

 Kristo & Bamford skriver att många lärare är 

besvikna över vilken typ av litteratur som eleverna läser, men samtidigt är glada över att 

eleverna överhuvudtaget läser. Författarna beskriver vidare att populärlitteratur kan fungera 

som en inkörsport för att eleverna ska finna läsning roligt och förhoppningsvis fortsätta 

läsa.
107

 De skriver ”most of us who are avid readers today were yesterday’s readers of series 

books.”
108

 Med detta tänker de att de flesta som idag är entusiastiska läsare började sin läsning 

med serier av populärlitterära böcker. En synvinkel som deras forskning lyfter upp är att 
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populärlitteratur är enkel litteratur som eleverna kan ta del av innan de presenteras inför den 

svåra kanonlitteraturen.
109

  

 

Det går dock att ifrågasätta huruvida populärlitteratur faktiskt är mer lättläst. Ulla Lundqvist 

menar att exempelvis skräckförfattaren Stephen Kings popularitet inte handlar om att han är 

lättillgänglig. Snarare anser hon att Kings romaner ofta är komplicerade, då de innehåller 

experimentellt språk med avbrutna meningar och hopp i kronologin, något som unga läsare 

ofta har svårt för.
110

 Matt King påstår dock att skräck och fantasy är den ultimata 

njutningsläsningen, eftersom det är rädslan och den sekundära världen som är intressant för 

läsaren. Han beskriver att skräcklitteratur frammanar en reaktion hos läsaren och att många 

läsare vill ha just den reaktionen. Det är ett bra sätt att sätta igång läsarens fantasi.
111

 Victor 

Nell menar att läsa för nöjes skull är som att leka – en aktivitet som står utanför det vanliga 

livet och som ofta ses som icke-produktiv.
112

 Skräck och fantasy är enligt vissa forskare 

genrer som kan hjälpa eleverna att komma igång med läsandet, men det finns även de som 

påstår att det är ofördelaktigt om läsningen blir icke-produktiv och stagnerande. Ett exempel 

är Kimberly Hill Campbell, som framhåller att lärare bör vara uppmärksamma när elever 

stagnerar i sina läsvanor. Då är det lärarens uppgift att föra eleverna vidare och använda 

nuvarande läsintressen som en språngbräda till böcker eleverna utmanas av.
113

 

Skräckförfattaren och före detta engelskläraren Stephen King skriver att om målet med 

litteraturundervisningen är att eleverna ska läsa något så borde lärarna helt enkelt skippa 

klassiker. Istället skulle lärarna lika gärna kunna ge eleverna skvallertidningar. Om målet är 

att läsa någonting borde det också uppfylla målet.
114

 Kelly Chandler skriver även hon att hon 

inte vill att eleverna läser skräck och fantasy endast för att det är bättre än att eleverna inte 

läser alls. Hon framhåller att populärlitteratur inte ska läsas endast för att läraren vill använda 

litteraturen som en språngbräda in i klassikerna, utan att litteraturen måste tillföra något till 

undervisningen.
115

 Återigen handlar det om lärares litteratursyn – ska eleverna läsa en bok för 

att få en upplevelse eller för att få kunskaper om litteraturhistoria? 
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4.3 Konsekvenser av litteraturundervisning nära elevers läsvärld 

Ett syfte med att använda fantasy och skräck i litteraturundervisningen kan vara att närma sig 

elevernas erfarenheter och därmed främja deras läsintresse. Enligt Svensson & Lundström 

stämmer den tradition av litteraturundervisning som finns i skolan inte alltid överens med 

elevernas syn på litteraturläsning.
116

 De skriver att konsumtionen av fiktion är obalanserad, då 

den som sker i klassrummet är väldigt liten i jämförelse med den konsumtion som sker på 

elevernas fritid.
117

 Detta avsnitt har för avsikt att behandla elevers erfarenheter av 

litteraturundervisning, samt diskutera konsekvenserna av elevers egna litteraturval i 

klassrummet. 

 

4.3.1 Elevers erfarenheter 

Det finns en föreställning om att barn och ungdomar skulle ha svårt att skilja på fantasi och 

verklighet och att det därför uppstår en konflikt när de konsumerar skräck och fantasy. Detta 

är, enligt Gerald Jones, en myt som bidrar till en tendens att barn och unga ska skyddas 

från ”dålig” litteratur, och inte sällan fantasy och skräck som ofta har inslag av vapen och 

våld.
118

 Om lärare ser på denna föreställning som Jones gör försvinner ett vanligt 

motargument mot läsning av skräck och fantasy i skolan – att det på något sätt skulle förvirra 

eleverna och ge dem en skev verklighetsuppfattning. Holmberg menar exempelvis att olika 

dilemman, val och tankar kring öde och plikt är vanligt förekommande i fantasy och 

skräck.
119

 Detta resonemang följs upp av Brodow & Rininsland, och de hävdar att dessa 

teman är verklighet för eleverna, men att de ofta behöver lärarens hjälp för att se 

överensstämmelser mellan sitt eget liv och karaktärernas.
120

 Eleverna blandar inte ihop fantasi 

och verklighet, snarare verkar det som att eleverna har svårt att förstå kopplingar mellan 

verkligheten och fantasy – de behöver stöd för att göra texten relevant för deras liv. För att få 

eleverna att se kopplingar och skapa relevans kan lärare ta hjälp av erfarenhetspedagogik. 

 

Magnus Persson redogör för erfarenhetspedagogikens grundtanke, vilken är att med 

utgångspunkt i gamla erfarenheter uppmuntra till nya erfarenheter och förändra elevers 

föreställningsvärldar, på ett sätt som de själva anser relevant. En av svårigheterna med denna 
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pedagogik är balansgången mellan elevinflytande och lärarstyrning. Risken med för svag 

lärarstyrning är att eleverna endast bekräftar sina gamla erfarenheter, och risken med för stark 

lärarstyrning är att elevernas medverkan minskar och att målet blir att eleverna ska ta över 

lärarens presenterade teorier och åsikter.
121

 Persson förklarar att erfarenhetspedagogiken är 

till för att skapa en dialog mellan olika erfarenheter och synvinklar där eleven ser 

föreställningsvärlden på ett relevant vis. Läraren kan inte endast utgå från erfarenheter i 

undervisningen, utan måste se till att boken analyseras kritiskt. Persson framför därmed en 

nackdel med att lägga litteraturundervisningen nära elevers läsvärld; upplevelseläsningen 

riskerar att hamna i fokus om lärarna inte vet på vilket sätt de ska analysera litteraturen. I 

motsats till Lewis samt Boglind & Nordenstam, framhåller han att problemet med 

upplevelseläsning och erfarenhetspedagogik är att läsningen av både populär- och 

kanonlitteratur blir icke-problematiserad och därför perspektivlös. ”Det viktigaste är att man 

läser!” Den fria upplevelseläsningen leder enligt Persson till en pedagogik som är ”ahistorisk, 

ateoretisk och okritisk”, och då blir läsning endast en sysselsättning.
122

 All litteraturläsning 

bör i grunden ses i sin kontext och diskuteras textnära för att eleverna ska förstå verkets 

betydelse. En fördel som Lewis presenterar med att lägga litteraturundervisningen nära 

elevernas egen läsvärld, är att det då går att genomföra seriösa analyser av elevernas val av 

litteratur. Om läraren tar litteraturen på allvar lär de eleverna att aktivt analysera den, och att 

även populärlitteratur kan läsas kritiskt. Hon menar att det är lärarens uppgift att få eleverna 

att kritiskt analysera populärlitteratur på samma sätt som de analyserar kanoniserad 

litteratur.
123

 Även Boglind & Nordenstam anser att eleverna måste få möjlighet att analysera 

litteratur på djupet, och att det då är relevant att förklara för dem varför närläsning och analys 

är viktig. De anser vidare att intresset för litteraturen är viktigt för att läsaren ska kunna utföra 

en subjektivt relevant litteraturanalys.
124

 Eleverna får ut mer av litteraturundervisningen om 

de intresserar sig för läsningen och kan se kopplingar mellan sig själva och texten. Även om 

de kan ha svårt att på egen hand sammankoppla en text med sina erfarenheter är det av vikt att 

lärare tar till vara på elevers erfarenheter, eftersom de påverkar elevernas egna val av 

litteratur. 
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4.3.2 Om eleverna själva får välja  

När lärare ska bestämma litteraturen i klassrummet glömmer de ofta den viktigaste källan till 

information – eleverna. Eleverna har en livslång erfarenhet av läsvanor.
125

 Judith Langer är en 

av de forskare som menar att alla elever har förkunskaper. ”Varje elev har en omfattande 

samling litterära erfarenheter redan innan de för första gången går genom en skoldörr. De är 

bekanta med ämnet (mänsklig erfarenhet) och känner till olika sätt att organisera och berätta 

det.”
126

 Även Svensson & Lundström konstaterar att fritidens medievanor är av relevans för 

undervisningen eftersom den påverkar elevernas förförståelse för mötet med text.
127

 Det är 

eleverna som ska läsa litteraturen i skolan och därför måste litteraturen på något sätt tilltala 

eller betyda någonting för dem. Elevers läsvanor kan emellertid verka ombytliga. Chandler 

påstår att samma elev som vägrar läsa en kortare roman i skolan, kan hemma läsa långa 

avancerade populärkulturella böcker. Hon belyser att det finns en risk att lärarna missar en 

viktig chans att utbilda och engagera eleverna om läraren ser ner på elevernas val av litteratur 

på fritiden. Chandler ser det därför som fördelaktigt att bemöta elevernas egen läsvärld.
128

 

Matt King lyfter upp samma problematik. När en lärare väljer en bok känner eleverna många 

gånger motvilja och läsandet blir en börda, även om de hade uppskattat boken på fritiden. 

King menar att han aldrig hade blivit den trogna läsare han är idag om han bara läste den 

litteratur som presenterades för honom i skolan.
129

 

 

Brodow & Rininsland hävdar att en positiv följd av att läsa texter som ligger nära elevens 

läsvärld är att eleverna känner att de på ett demokratiskt sätt fått välja texter och att deras 

smak accepteras av skolan. Läraren kan därmed undvika reaktionen ”det är så tråkigt att läsa”, 

vilken ofta kommer av att litteraturen är påbjuden. En annan fördel de presenterar är att 

lässvaga elever kan delta mer aktivt än när litteratursamtalet handlar om böcker som de endast 

delvis har förstått eller hunnit läsa. De har då fått chansen att välja en bok som intresserar 

dem och som de rimligtvis hinner ta del av i sin helhet.
130

 Chandler påpekar att lärare måste 

vara kritiska till vilken litteratur de väljer och att valet inte bör motiveras med anledningarna 

att de är klassiker eller finns i skolans förråd.
131

 Fabrizi menar att det är vanligt att elever inte 
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arbetar med den tilldelade litteraturen i klassrummet och ifrågasätter varför de måste läsa den 

litteraturen. Hans elever ville arbeta och läsa, men de tyckte att litteraturen var tråkig och de 

kunde inte relatera till den. Eleverna gav då en förklaring till det beteende som många gånger 

ignoreras och bortförklaras med argument som förutsätter elevers ”lathet”.
132

 Persson anser att 

genom att låta eleverna själva välja vilka böcker de ska läsa, får de också uttrycka sin 

personlighet och identitet i sitt textval – litteraturen blir identitetsskapande.
133

 Dessutom 

presenteras i forskningen risker som kan uppstå om lärare ignorerar elevernas val. Om läraren 

ser ner på elevernas litteraturläsning kan det påverka eleverna negativt, men om läraren 

uppmuntrar deras läsning signalerar det att läraren litar på eleverna.
134

 För dagens unga spelar 

populärlitteratur och populärkultur en väsentlig roll och i olika medier hittar de material att 

använda för sitt identitetsskapande.
135

 Visar lärare nedlåtenhet mot elevernas läsvärld kan 

eleverna uppleva att läraren kritiserar dem som individer och deras identitet. 

 

Däremot är det inte alltid säkert att elever vet hur de ska välja litteratur eller vilka böcker de 

har att välja mellan.
136

 Det kan vara svårt att veta vilken typ av litteratur som finns om eleven 

inte har någon erfarenhet eller kunskap om författare och genrer. Skräck och fantasy är genrer 

som har flertalet undergenrer och vars författare inte alltid är kända namn. Eleverna kan 

behöva guidning för att finna litteratur de tycker om. Att navigera genrer som skräck och 

fantasy kräver övning och kunskap, någonting som lärare och bibliotekarier kan hjälpa dem 

med tills de själva uppfattar vilken litteratur som tilltalar och utmanar dem. Jeffrey Wilhelm 

menar att om elever får hjälp med att finna böcker som stödjer dem i sin utveckling kommer 

de hädanefter på egen hand kunna finna böcker som stödjer deras utveckling.
137

 Wilhelm 

menar att lärare måste rannsaka sig själva och sin fritidsläsning, vad de läser och varför. Om 

lärarna kommer underfund med varför de tycker om en viss typ av litteratur kan de få 

förståelse för varför eleverna tycker om den litteratur de tycker om. Här kan det vara bra att 

komma ihåg Margareta Perssons studie om lärarstudenters läsfavoriter, vilka ofta består av 

populärlitteratur.
138

 Wilhelm menar att om eleverna inte gillar böckerna de läser kommer de 

inte finna läsningen givande. Om eleverna tycker om litteraturen de presenteras för är chansen 
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störst att de blir livslånga läsare.
139

 Dock har både Lundström och Bergman i sin respektive 

forskning funnit att lärare anser det svårt att hitta passande litteratur på grund av faktorer som 

djupt rotad ämnestradition, krock i arbetslagets litteratursyn, samt svårigheter att hitta texter 

från andra kulturer.
140

 

 

Att låta elever läsa någonting som utmanar dem, men som de också är vana att läsa, anser 

Chandler vara en bra undervisningsstrategi. Eleverna hamnar då i Vygotskys Zone of 

Proximial Development, där det eleverna kan möter det de inte kan. Om eleverna står och 

stampar och alltid läser samma författare på samma nivå kan de stagnera. Då är det lärarens 

uppgift att hjälpa dem hitta romaner som är en blandning mellan det de kan och det som 

utmanar dem, det okända.
141

 När elevernas läsvanor utmanas får de en annan förtrogenhet och 

ett större förtroende för sina egna förmågor.
142

 Boglind & Nordenstam håller med om detta 

och anför att lärare behöver ge eleverna rätt bok vid rätt tillfälle. De menar att eleverna ska få 

tid att ”lustläsa”, men att det är av relevans att de lär sig analysera och djupläsa litteratur.
143

 

Utifrån forskningen kan slutsatsen dras att eleverna uppskattar att vara inblandade i 

litteraturvalsprocessen, men att de ofta saknar kompetensen att finna böcker de utmanas av 

och uppskattar. Eleverna behöver lärares stöd för att navigera mellan bokhyllorna för att 

litteraturen de väljer ska vara utvecklande oavsett genre. 

 

4.4 Resultatsammanfattning 

Sammanfattningsvis har vi sett att forskningen är mestadels positiv till att läsa 

populärlitteratur som fantasy och skräck i skolan, så länge den används med ett klart syfte. 

Forskningen påpekar ideligen att läsningen av populärlitteratur inte får bli okritisk och 

lösryckt. Vidare menar forskningen att det kan finnas potential för användning av skräck och 

fantasy i undervisningen, eftersom forskning visar att denna typ av litteratur ofta ingår i 

kanonlitteratur, att populärlitteratur kan användas som en språngbräda samt att ungdomar kan 

lockas av denna typ av litteratur. Lärares val av litteratur kan påverka läsmotivation och 

genom att närma sig elevers läsvärldar kan läslust väckas.  
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5. Diskussion 

Syftet med uppsatsen har varit att skaffa kunskap om och diskutera vad forskningen uttrycker 

om fantasy- och skräcklitteratur i undervisningen, samt vilka möjligheter och problem den 

kan medföra. Vi ville dessutom undersöka om fantasy och skräck kan bidra till ökad 

läsmotivation för eleverna. Flera aspekter av resultatet skulle kunna diskuteras, men 

diskussionen ämnar främst lyfta fram tre viktiga teman utifrån våra resultat: syftet med 

läsningen, att läsa fantasy och skräck kritiskt och populärlitteraturen som en språngbräda. 

 

5.1 Syftet med läsningen 

Svensklärares litteraturval bör bestämmas utifrån deras val av didaktiska läsaspekter och att 

lärare måste bestämma syftet med litteraturundervisningen. Detta menar exempelvis 

Thorson.
144

 Vill lärare att eleverna ska bli skickliga läsare och tränas i att uppskatta läsning 

eller att de ska läsa delar av litteraturhistorien och lära sig om kanon? Om syftet är att låta 

eleverna ta del av kanonlitteratur för att uppleva kulturarvet är det garanterat bättre att de 

läser Brott och straff av Fjodor Dostojevskij än exempelvis Stephen Kings Lida. Om syftet 

däremot är att eleverna ska utveckla sin läsförmåga och kunna ha textnära diskussioner om 

olika dilemman efteråt finns det fördelar även med fantasy och skräck. En skolkanon kom till 

eftersom det ansågs att viss litteratur vara finare än annan litteratur, men idag är det svårt att 

legitimera litteraturval genom att endast säga att verket tillhör kanon eller att författaren är väl 

ansedd.
145

 Detta har förmodligen lett till att det har blivit svårare för svensklärare att välja 

litteratur. Brodow & Rininsland visar att lärare har stor valfrihet, då styrdokumenten inte 

kommer med några förslag på böcker eller författare.
146

 Om litteraturundervisningen rör sig 

mer åt det populärkulturella hållet kan fantasy och skräck få en plats i skolan. Lärare bör 

tänka på att även om Skolverket inte ger exakta riktlinjer för vilken litteratur som ska tas upp, 

står det att centrala verk och författarskap ska tas upp i undervisningen. Även populärlitteratur 

är skriven i en kontext som eleverna borde ta del av, och det finns flera centrala skräck- och 

fantasyförfattare som kan läsas kritiskt likt kanonlitteraturen. 
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5.2 Att läsa fantasy och skräck kritiskt 

Många lärare oroar sig för att elevernas läsning blir passiv om den läggs för nära deras 

läsvärldar. Oron är att fritidsläsningen flyttar in i klassrummet och att läsningen blir 

okritisk.
147

 Forskning visar emellertid att en fördel med att lägga litteraturundervisningen nära 

elevernas läsvärld är att den litteraturen då går att granska kritiskt.
148

 Eleverna får chans att 

reflektera över sina läsvanor och kan se saker i litteraturen som de inte skulle ha sett om de 

endast läste denna litteratur på fritiden. Brodow & Rininsland menar att om läraren låter 

elever läsa texter som de själva har valt, känner eleverna sig mer demokratiskt involverade 

och accepterade av skolan.
149

 Detta är ett starkt argument för att låta elevers läsvärld styra 

litteraturvalet. En konsekvens av att lägga läsningen nära elevernas läsvärld är att läsningen 

blir lustfylld, samtidigt som de lär sig att analysera den litteratur de läser på fritiden. Om 

läraren tillåter elevernas läsvärldar styra minskar risken för att eleverna ska finna 

undervisningen tråkig. Läsningen måste inte bli passiv för att lärare låter eleverna läsa 

litteratur som ligger nära deras egen läsvärld. Det kan även fungera som en morot och ge 

eleverna ökad motivation. Många gånger talas det om populärlitteratur som enbart läsning för 

nöjes skull, så kallad bladvändare, men det kan finnas en poäng med att läsa fantastik på 

samma vis som annan litteratur i skolan. Gör eleverna en analytisk närläsning kanske andra 

saker visar sig än vad som var uppenbart från början, och vad de trodde att de skulle hitta i 

sina böcker. Persson förklarar att det inte står i kursplanen att litteraturen ska läsas kritiskt 

eftersom litteraturens egenvärde har varit högaktat.
150

 Idag när litteraturens ställning är 

mindre självklar, kan lärare använda skräck- och fantasylitteratur i klassrummet på samma 

sätt som de skulle ha gjort med skolkanon. Detta för att all litteratur som används i 

klassrummet bör användas i sin fulla potential och med ett klart syfte. 

 

5.3 Populärlitteraturen som språngbräda 

Som framkommit i denna uppsats kan användningen av populärlitteratur som skräck och 

fantasy vara en viktig faktor för att motivera elever till läsning.
151

 Populärlitteraturens 

enkelhet kan ha didaktisk potential i detta avseende. Brodow & Rininsland menar att läsandet 

av romaner kan upplevas långsam och krävande, och därför får litteraturen som läses i skolan 

inte vara för svår. Om eleverna upplever att det tar för lång tid finns risken att de ger upp. 
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Populärlitteratur följer ofta ett centralt tema och har inte för spretigt perspektiv, vilket gör att 

den kan fånga upp läsaren utan att kräva för mycket.
152

 Dock finns det risker med för lätt 

litteratur, vilken kan ha motsatt önskad effekt. Chandler skriver att om skollitteraturen inte 

utmanar eleverna kan det resultera i stagnering.
153

 Dessutom är det inte säkert att elever 

motiveras av lättare litteratur, utan istället kan de bli mindre motiverade att fortsätta. De 

behöver en större utmaning i läsningen. Mot den bakgrunden är det viktigt att lärare 

balanserar mellan utmanande litteratur och litteratur som ligger närmare deras fritidsläsning. 

På detta sätt utvecklas eleverna när de hamnar i Vygotskys Zone of Proximal Development; 

mellan det de redan kan och det som utmanar dem.
154

 Dessutom är det troligen lättare för 

elever att motiveras om de märker att de utvecklas. 

 

Kristo & Bamford föreslår att skolan kan börja med att presentera populärlitteratur som 

skräck och fantasy för att skapa ett läsintresse innan eleverna utsätts för svår och krävande 

kanonlitteratur.
155

 Litteraturen fungerar då som en språngbräda som ska stödja eleverna i 

läsutveckling, vilket gör att populärlitteratur ses som en övning innan den ”riktiga litteraturen” 

presenteras. 

  

Sub literature
156

 can be the gateway for some students who have never discovered the joys of 

reading. Making one's way through a series provides many students with a sense of 

accomplishment and power over text. Why not design minilessons that take advantage of the 

literature that seduces our students?
157

 

 

De lyfter upp exemplet R. L Stines Kalla Kårar-serie som lättläst och spännande ”sub 

literature”.
158

 Eleverna läser då exempelvis en fantasy- eller skräckroman som fångar deras 

intresse och motiverar dem till att läsa, innan de övergår till det egentliga målet som är 

kanonlitteraturen. Detta låter förvisso bra, men behöver inte vara det. Om läraren låter 

eleverna läsa romaner de inte har någon användning för i undervisningen, utan endast som 

övning, tar det mycket tid från ett redan pressat tidsschema. Om målet med läsningen är att 

läsa ett kanoniserat verk vore det i så fall bättre att bearbeta den romanen under en längre tid, 
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eller eventuellt att läsa lättare kanonlitteratur. Dessutom går det inte att utgå från att 

populärlitteraturen är enklare än kanoniserad litteratur. Exempelvis anser Lundqvist att 

Stephen Kings romaner är skrivna med komplicerat och experimentellt språk, och trots detta 

räknas de till ”lättläst” populärlitteratur.
159

 Det finns dock flertalet fördelar med att använda 

populärlitteratur i kombination med kanonlitteratur. Att läsa exempelvis Stolthet och Fördom 

av Jane Austen samtidigt som Seth Grahame-Smiths Stolthet och Fördom och Zombies låter 

eleverna förstå hur texter samarbetar och vad som kan hända om det sker ett genrebyte. Det 

kan även vara givande att läsa böcker från olika genrer som tar upp samma slags problematik 

och låta eleverna upptäcka detta. Det är endast när läsningen av fantasy och skräck i 

klassrummet blir kontextlös som den inte fyller någon funktion. Återigen är det viktigt att 

svenskläraren vet vad syftet med läsningen är, innan valet av litteratur genomförs. Det är även 

viktigt att eleverna har syftet klart för sig för att kunna bearbeta litteraturen med rätt mål i 

sikte.  
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6. Slutsats och vidare forskning 

Syftet med uppsatsen var att skapa kunskap och diskutera vad forskningen har att säga om 

fantasy och skräck i litteraturundervisningen. Vi ville undersöka om dessa genrer bidrog till 

ökad läsmotivation och vilka möjligheter och problem de bidrog med. Sammanfattningsvis 

kan det konstateras att forskningen ser att det finns mycket som talar för användningen av 

fantasy och skräck i skolan. Dessutom har vi funnit belägg för att fantasy och skräck många 

gånger ingår i kanonlitteraturen och därför kan den inte uteslutas ur klassrummet. Den har en 

naturlig plats likt många andra populärlitterära genrer idag. Något som spelar en stor roll för 

fantasy och skräcks användningsområden är lärares litteratursyn – vissa syften är bättre 

ämnade för denna typ av litteratur. Forskning visar att det finns flera element av fantasy och 

skräcklitteratur som kan motivera eleverna och ge dem större läslust. Huruvida dessa genrer 

kan användas som en språngbräda till läsningen är dock en fråga som fortsatt är obesvarad, 

eftersom forskningen pekar åt olika håll. Vi har undersökt om forskningen vill att elevens 

läsvärld ska vara inkluderad i lärarens val av litteratur. Forskningen menar att eleverna är 

huvudpersonerna i klassrummet, att de har egna läserfarenheter, och om läraren använder 

dessa i sin undervisning känner sig eleverna bekräftade och respekterade. 

 

Vidare forskning som vore av intresse är en studie av hur läroböcker i svenskämnet behandlar 

genrerna skräck och fantasy. Vad lyfts upp och vad lämnas utanför? Vi vill också se en studie 

över vad som sker med undervisningen om den läggs nära elevers läsvärldar. Ökar 

läsmotivationen och känner de sig mer accepterade av skolan? Även intervjuer med elever om 

hur de uppfattar läsning av skräck och fantasy i klassrummet skulle vara av relevans.  
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